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ΜΔ ΓΙΔΤΘΤΝΗ IP TOY ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αξ. Πξωηνθόιινπ
……………………

τοιτεία κατότοσ2:………………………………………………………………………………………..

Θέζε ζην Παλ. Ιωαλλίλωλ:………………………………………………………………………..
Γηεύζπλζε:………………………………………………………………………………………..
Σειέθωλν:……………………………
e-mail:……………………………..………
3
Πεξηερόκελν δηθηπαθνύ ηόπνπ :…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε αληηζηνίρηζε 4:……………………………….……
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Γειώλω όηη έρω ιάβεη γλώζε ηνπ θαλνληζκνύ ρξήζεο δηθηύνπ ηνπ ΔΓΔΣ (http://www.edet.gr)
(βι. ζει. 2) θαη ε ρξήζε θαζώο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ελ ιόγω δηθηπαθνύ ηόπνπ
ζπκκνξθώλεηαη απόιπηα κε απηόλ.
Ιωάλληλα ……………………/…../…..

Ο/Η αηηώλ/νύζα θαη δειώλ/νύζα

Β. Γιεύθσνση IP :…………………………………………………………..…………………….
5

τοιτεία τρήστη :………………………………………………………………………………………..

Ιωάλληλα ……………………/…../…..

Ο/Η δειώλ/νύζα

1.

ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΓΓ

Θέζε ζην Παλ. Ιωαλλίλωλ:………………………………………………………………………
Γηεύζπλζε:………………………………………………………………..………………………
Σειέθωλν:……………………………
e-mail:……..……………………………
Γειώλω όηη απνδέρνκαη ηε θηινμελία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ελ ιόγω δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη ηελ
αληηζηνίρηζε ηεο νλνκαζίαο πεξηνρήο (Α) κε ηελ αλωηέξω δηεύζπλζε IP (Β) ε ρξήζε ηεο νπνίαο
κνπ έρεη παξαρωξεζεί από ην Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ. Έρω ιάβεη γλώζε ηνπ θαλνληζκνύ
ρξήζεο δηθηύνπ ηνπ ΔΓΔΣ (http://www.edet.gr) (βι. ζει. 2) θαη ε θηινμελία θαζώο θαη νη
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ελ ιόγω δηθηπαθνύ ηόπνπ ζπκκνξθώλνληαη απόιπηα κε απηόλ ηνλ
θαλνληζκό.

Ηκ. έγθξηζεο ………/…/…..../….…Ηκ. Δλεξγνπνίεζεο………/…...../….………….ρ…………………
Παξαηεξήζεηο……………………………………………………………………………………………….

Α. Ονομασία περιοτής (Domain name) 1:………………………………………….……………

ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
1. Απόδεημε αγνξάο νλνκαζίαο πεξηνρήο (domain name) ή ηειεπηαίαο αλαλέωζεο.
1

Αλαγξάθεηαη ε πιήξεο νλνκαζία πεξηνρήο θαη όια ηα ζπλώλπκα.
Όπωο θαίλνληαη ζηελ επηζπλαπηόκελε απόδεημε αγνξάο.
3
Δμεγείζηε ην πεξηερόκελν θαη ηηο αλάγθεο πνπ ζα θαιύπηεη ν δηθηπαθόο ηόπνο.
4
Δμεγείζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη παξαπάλω αλάγθεο δελ κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ κε εζωηεξηθή νλνκαηνδνζία πρ
myconf.med.uoi.gr, einstein.physics.uoi.gr ή πρ www.edu.uoi.gr/my-conf/
5
ηνηρεία ρξήζηε Γηεύζπλζεο IP (ζε ζπκθωλία κε ηε ζρεηηθή αίηεζε παξνρήο) ε νπνία ζα θηινμελήζεη ηελ νλνκαζία πεξηνρήο (Α).
2

1

Κανόνες τρήσης ΔΓΔΣ
(απόζπαζκα από ηνλ θαλνληζκό ρξήζεο ΔΓΔΣ βι. http://www.edet.gr)
Οη ρξήζηεο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ ΔΓΔΣ νθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο γξαπηνύο θαη
άγξαθνπο - εζηκηθνύο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ (πρ.
"netiquette") θαη γεληθόηεξα ηωλ δηθηύωλ ηειεθωλίαο θαη ππνινγηζηώλ. Έηζη,
δηακέζνπ ηνπ ΔΓΔΣ δελ επηηξέπεηαη κεηαμύ άιιωλ:
i.Η πξνζπάζεηα παξαβίαζεο (επηηπρήο ή όρη) ηεο αζθάιεηαο (security)
ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάηωλ ηνπ ΔΓΔΣ, ηωλ ζπλδεόκελωλ θνξέωλ - δηθηύωλ ηνπ
θαη ηξίηωλ δηθηύωλ, είηε απηή ε πξνζπάζεηα ζπλδέεηαη είηε δελ ζπλδέεηαη κε
απώιεηα δεδνκέλωλ.
ii.Η πξνζπάζεηα παξαβίαζεο (επηηπρήο ή όρη) ηνπ πξνζωπηθνύ απόξξεηνπ
ρξεζηώλ δηακέζνπ ηνπ ΔΓΔΣ
iii.Η επίζεζε (επηηπρήο ή όρη) κε ζθνπό ηελ άξλεζε παξνρήο ππεξεζίαο (denial-ofservice attacks) ηνπ ΔΓΔΣ, ηωλ ζπλδεόκελωλ θνξέωλ - δηθηύωλ ηνπ θαη ηξίηωλ
δηθηύωλ
iv.Η ππεξθόξηωζε θαη ε κε ιεινγηζκέλε ρξήζε ηωλ ππνινγηζηηθώλ θαη δηθηπαθώλ
πόξωλ ηνπ ΔΓΔΣ ή άιιωλ δηθηύωλ
v.H απνζηνιή καδηθνύ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ρωξίο θάηη ηέηνην λα δεηεζεί
από ηνπο παξαιήπηεο (E-Mail spam)
vi.Η ρξήζε ηωλ δηθηπαθώλ πόξωλ θαη ηωλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάηωλ πνπ νδεγεί
ζε θίλδπλν γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα θαη ηηο ζρέζεηο ηεο ρώξαο κε ηξίηεο ρώξεο.
vii.Η ρξήζε ηωλ δηθηπαθώλ πόξωλ θαη ηωλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάηωλ γηα
παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο.

Η ρξήζε ηωλ δηθηπαθώλ πόξωλ γηα παξαβίαζε (κε παξαγωγή, δεκνζίεπζε ή
δηαθίλεζε πιηθνύ) ηωλ πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ Η αθαδεκαϊθή - εξεπλεηηθή,
κε εκπνξηθή θύζε ηνπ ΔΓΔΣ ζεκαίλεη όηηεπηηξέπεηαη ε παξνρή δωξεάλ
ππεξεζηώλ πξνο όθεινο θπξίωο ηεο Διιεληθήο Αθαδεκαϊθήο - Δξεπλεηηθήο
θνηλόηεηαο θαη ωο απνηέιεζκα όινπ ηνπ Γηαδηθηύνπ.2
Σαπηόρξνλα
ζεκαίλεη όηη :
i. Γελ επηηξέπεηαη λα δηαθηλείηαη πάλω από ην ΔΓΔΣ πιεξνθνξία ηεο νπνίαο
ηόζν ν απνζηνιέαο όζν θαη ν παξαιήπηεο είλαη εκπνξηθνί θνξείο ή δίθηπα πνπ
δελ αλήθνπλ ζηα πξναλαθεξόκελα ή ζηα αληίζηνηρά ηνπο ζην εμωηεξηθό.
ii. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ κέζω ηνπ ΔΓΔΣ. ηηο
δξαζηεξηόηεηεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε πώιεζε αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, ε
ππεθκίζζωζε ρωξεηηθόηεηαο θαη ε δηαθήκηζε, από ηα ζπλδεδεκέλα δίθηπα ή
από ηξίηνπο. Δμαηξείηαη ε αγνξά αγαζώλ κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ από ρξήζηεο
ηωλ ζπλδεδεκέλωλ ζην ΔΓΔΣ δηθηύωλ.
iii. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ΔΓΔΣ γηα άιινπο ζθνπνύο πέξα ηωλ
εξεπλεηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ όπωο πξναλαθέξζεθαλ.

