Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ DNS
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ:
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (σε περίπτωση
φιλοξενίας δικτυακού τόπου):

147 . 102 . _ _ _ . _ _ _

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ (domain):

ΑΝ ΑΦΟΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΔΕΙΛ Ή ΕΠΙΣΕΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν ελέγχει τη χρήση της δικτυακής περιοχής (Domain),
συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή νομιμότητά της. Η ορθή χρήση της
περιοχής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος και δεν εκφράζει τις απόψεις της
Πολυτεχνειακής κοινότητας. Ο αιτών/ούσα αποδέχεται την πολιτική χρήσης και είναι
υπεύθυνος/η για την τήρησή της.
Η χρήση της περιοχής (Domain) απαγορεύεται για:
 Προώθηση εμπορικών σκοπών.
 Προώθηση σκοπών που δεν συνάδουν με την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της
υπηρεσίας.

1

Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
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Εφόσον η περιοχή (domain) χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση άλλων υπηρεσιών
(web,ftp κ.α.), πρέπει οι υπηρεσίες αυτές να είναι σύμφωνες με την αντίστοιχη πολιτική της
υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου η περιοχή χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση
ιστοσελίδων απαγορεύονται τα εξής:
 Αποθήκευση - Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, Video ή
κείμενο).
 Αποθήκευση - Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων
 Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
 Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού
 Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
 Αποθήκευση - Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή
φυσιογνωμία της υπηρεσίας.
Επίσης, στην περίπτωση όπου η περιοχή χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσίας ftp,
απαγορεύονται τα εξής:
 Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
 Αποθήκευση πορνογραφικού υλικού
Αν η αίτηση αφορά την φιλοξενία δικτυακού τόπου με όνομα εκτός του χώρου ntua.gr σε
κεντρικό εξυπηρετητή του Ιδρύματος ή εξυπηρετητή Σχολής του Ιδρύματος τότε θα πρέπει
να υπάρχει η παρακάτω αναφορά:
«Ο παρών ιστότοπος φιλοξενείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
/ hosted by the National Technical University of Athens»

Το ΚΕΔ-ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει την πρόσβαση στην υπηρεσία, αν
διαπιστώσει ότι παραβιάζεται η πολιτική χρήσης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υποχρεώσεις
και δικαιώματα χρήσης του Δικτύου Τηλεματικής του Ιδρύματος, όπως αυτές αναφέρονται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Δικτύων ο οποίος εγκρίθηκε στην από
10/12/99 Συνεδρία της Συγκλήτου του ΕΜΠ (http://www.noc.ntua.gr/docs/opm.pdf) καθώς
και στον Κανονισμός Αποδεκτής Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΜΠ που εγκρίθηκε στην
15/7/2011 από Συνεδρία της Συγκλήτου του ΕΜΠ (http://www.noc.ntua.gr/docs/aup.pdf).

Ημερομηνία:
Ο Αιτών/ούσα:

Εγκρίνεται:

Υπογραφή:

Υπογραφή:

Η υπογραφή του παρόντος συνεπάγεται την αποδοχή των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.
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