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Άπθπο 1ο: Γίκηςο Δπικοινωνιών Γ.Π.Θ. και ΤΚ-ΚΓΓ  

α. Σο Γίκηςο Δπικοινωνιών  
Τν δίθηπν επηθνηλσληψλ ηνπ Δεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (DUTHNet) 
απνηειεί νπζηψδεο δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
Ιδξχκαηνο θαη ζπλδέεηαη κε ην ΕΔΕΤ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
Παλεπηζηεκηαθνχ Δηαδηθηχνπ (GUNet). 
 
Τν ελνπνηεκέλν ηειεθσληθφ εζσηεξηθφ δίθηπν ηερλνινγίαο ISDN κε ζπλερείο 
επεθηάζεηο ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηειεθσλία θαη δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ αιφγηζησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δαπαλψλ.  
 
Οη ππεξεζίεο δηθηχνπ δεδνκέλσλ, κε ηαρχηαηε πξφζβαζε ζην Internet, θαη νη 
πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο, ηθαλνπνηνχλ ηζφηηκα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο φια 
ηα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο (θνηηεηέο, κέιε ΔΕΠ, ΕΔΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ,  
εξεπλεηέο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θ.α.), ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 
δηθηπαθέο ππεξεζίεο ηφζν ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ιδξχκαηνο, φζν θαη απφ ην ζπίηη ηνπο. 
 
 
β. Σο Τπολογιζηικό Κένηπο - Κένηπο Γιασείπιζηρ Γικηύων 
i. Τν Υπνινγηζηηθφ Κέληξν – Κέληξν Δηαρείξηζεο Δηθηχσλ (ΥΚ-ΚΔΔ) ηνπ Δ.Π.Θ. έρεη 
αλαιάβεη ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ, ηελ ηππνπνίεζε θαη 
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαθψλ αλαγθψλ 
ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ. Επίζεο, 
ην ΥΚ-ΚΔΔ έρεη ηελ επζχλε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ DUTHNet θαη ηεο πξφζβαζεο 
ζην Παλεπηζηεκηαθφ Δηαδίθηπν (GUNet). 
Η νξγάλσζε & ιεηηνπξγία ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ ηνπ Δ.Π.Θ. βαζίδεηαη ζηνλ παξφληα Εζσηεξηθφ 
Καλνληζκφ, ν νπνίνο εγθξίζεθε ζηε  Σπλεδξίαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Δ.Π.Θ. (Αξηζκ. 
…/…). 
Σηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο. 
2. Η ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ.  
3. Η δηαρείξηζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο θαισδηαθήο ππνδνκήο. 
4. Η ηεθκεξίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ. 
5. Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπνπδαζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο κε ζεκηλάξηα 
εμνηθείσζεο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε βνεζεηηθέο 
εξγαζίεο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ. 
6. Η έξεπλα θαη αλάπηπμε κέζσ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. 
7. Η ηερληθή ππνζηήξημε αλάινγσλ πξσηνβνπιηψλ θαη άιισλ ειιεληθψλ ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

Οη θαλφλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ αιιά θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζνχληαη εζσηεξηθά, έρνπλ σο θχξηνπο ζηφρνπο ηε δηαζθάιηζε: 

1. ηεο πιεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο εζληθνχο θαη δηεζλείο θαλφλεο ηππνπνίεζεο πνηφηεηαο, θαη 

2. ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα (απφξξεην 
επηθνηλσληψλ θαη δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Σπγθιήηνπ. 
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Άπθπο 2ο: Απμοδιόηηηερ ηος ΤΚ-ΚΓΓ  
Τν ΥΚ-ΚΔΔ ηνπ Δ.Π.Θ. αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ ηνπ Δ.Π.Θ., δειαδή ηελ ηήξεζε 
ησλ πξνδηαγξαθψλ εληαίαο δνκεκέλεο θαισδηαθήο ππνδνκήο, ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ. Είλαη 
ππεχζπλν γηα ην ζπλερή αλαζρεδηαζκφ θαη αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ ηειεκαηηθήο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο ηερληθννηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ζηα 
πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο πνπ ραξάζζεη ε Σχγθιεηνο ηνπ Ιδξχκαηνο. 
Καλέλαο άιινο δελ έρεη ην δηθαίσκα πξνζζήθεο παζεηηθνχ ή ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ζην 
δίθηπν επηθνηλσληψλ ηνπ Δ.Π.Θ. ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε.  
 
Εηδηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

i. Εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ελζσκάησζε 
λέσλ.  

ii. Σρεδηαζκφ ηεο βέιηηζηεο ηνπνινγίαο θαη δηάξζξσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
iii. Πξνγξακκαηηζκφ θαη πξαγκαηνπνίεζε αλαβαζκίζεσλ ηνπ δηθηχνπ. 
iv. Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ. 
v. Εγθαηάζηαζε λέσλ ζπλδέζεσλ θαη αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ήδε 

ελεξγψλ. 
vi. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ 

παζεηηθφ θαη ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ 
δεδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δ.Τ.Ε. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

vii.Σχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο δηθηπαθέο επεθηάζεηο θαη 
αλαβαζκίζεηο. 

viii.Ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ. 
ix. Πιήξε θαη ζπλερή ηεθκεξίσζε ηεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ ηειεκαηηθήο θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
x. Δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 
xi. Σπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο άιισλ Αθαδεκατθψλ 

δηθηχσλ. 
Παξνρή ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο ζε ηξίηνπο (Εξεπλεηηθνχο θαη Παλεπηζηεκηαθνχο 
Φνξείο, Δεκφζηεο Υπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο) ζηα πιαίζηα εμσηεξηθά 
ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (άξζξν 8).  
 

Άπθπο 3ο: Οπγάνωζη, Γομή και Γιοίκηζη 
α. Οπγανόγπαμμα και δομή ηος ΤΚ-ΚΓΓ 

1. Τν ΥΚ-ΚΔΔ απνηειεί κνλάδα ηερλνινγηθήο αηρκήο ε νπνία παξέρεη παξάιιεια 
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο βάζεο, αιιά θαη ζχγρξνλεο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο 
ηειεκαηηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αθαδεκατθά αλαγθαίν λα νξίδεηαη απφ ηε 
Σχγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο Υπεχζπλνο ΥΚ-ΚΔΔ, κέινο ΔΕΠ ηνπ Ιδξχκαηνο. Ο 
Υπεχζπλνο ΥΚ-ΚΔΔ αλαθέξεηαη ζηηο Σπγθιεηηθέο  Επηηξνπέο ΥΚ-ΚΔΔ θαη 
Τει/ληψλ.   
2.  Οη Σπγθιεηηθέο Επηηξνπέο εηζεγνχληαη ζηε Σχγθιεην, ή / θαη ζην Πξπηαληθφ 
Σπκβνχιην, πνπ απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηεο 
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ. 
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3.  Δηνηθεηηθά ην ΥΚ-ΚΔΔ ιεηηνπξγεί ζε ηεξαξρηθφ επίπεδν Δηεχζπλζεο ηνπ 
Ιδξχκαηνο. Υπάγεηαη δηνηθεηηθά απ΄ επζείαο ζην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην, κε 
εηζεγεηή ηνλ Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο.  
4.  Τν ΥΚ-ΚΔΔ ζηειερψλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν Μφληκν πξνζσπηθφ (Δηνηθεηηθφ θαη 
Τερληθφ) θαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε έξγνπ. Επίζεο, απαζρνιεί 
θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη κε γλψκνλα ηελ παξνρή πςεινχ 
επηπέδνπ ππεξεζηψλ, Επηζηεκνληθνχο Σπλεξγάηεο, Μεηαπηπρηαθνχο ή θαη 
Πξνπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο ηνπ Ιδξχκαηνο ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
πξνγξακκάησλ, επηρνξεγήζεσλ ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ 
πξνγξακκάησλ ηεο πνιηηείαο ή/θαη εηδηθψλ επηδνηήζεσλ απφ ηνλ Εηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο. Οη ηνπνζεηήζεηο θαη ε επηινγή πξνζσπηθνχ 
αθνινπζνχλ ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο φπσο εμεηδηθεχνληαη κε απνθάζεηο ηεο 
Σπγθιήηνπ ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Εηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 
ηνπ Ιδξχκαηνο θαηά πεξίπησζε. 
5.  Τν φιν νξγαλφγξακκα ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Οξγαλφγξακκα ΥΚ-ΚΔΔ Δ.Π.Θ. 

ΤΓΚΛΗΣΟ

ΠΡΤΣΑΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΚ - ΚΓΓ:

 ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΚΟΜΟΣΗΝΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

 ΟΡΔΣΙΑΓΑ

ΣΜΗΜΑ

ΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΜΗΜΑ

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ

ΔΙΑΚΟΜΙΣΩΝ

(SERVERS)

ΣΜΗΜΑ

ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ

ΕΛΕΓΥΟΤ

 ΚΑΙ

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΣΜΗΜΑ

ΕΡΕΤΝΑ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΜΗΜΑ

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ

ΔΙΚΣΤΟΤ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ - ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΩΝ

ΤΓΚΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΤΚ - ΚΔΔ

ΤΓΚΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΤΚ-ΚΔΔ
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1. Τν ΥΚ-ΚΔΔ ζπγθξνηείηαη απφ ηα παξαθάησ πέληε Τκήκαηα: 
 Τκήκα Δηθηχνπ Δεδνκέλσλ 
 Τκήκα Τειεθσληθνχ Δηθηχνπ 
 Τκήκα Δηαρείξηζεο  Δηαθνκηζηψλ (servers). 
 Τκήκα Πνηνηηθνχ Ειέγρνπ θαη Υπνζηήξημεο 
 Τκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

2. Αλάινγα κε ην αληηθείκελν αξκνδηφηεηαο, ην θάζε Τκήκα είλαη ππεχζπλν γηα 
ηελ παξνρή θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ 
δηθηχνπ δεδνκέλσλ, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ρξεζηψλ, ηελ εθπαίδεπζε-
ελεκέξσζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε.  

3. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ, γηα ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηεξνχληαη εζσηεξηθά εγρεηξίδηα  κε ηελ νλνκαζία 
«Γιαδικαζίερ ηων λειηοςπγιών ηος ΤΚ-ΚΓΓ», ηα νπνία ζπληεξνχληαη ζε 
έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζην αξρείν ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ.  

4. Τα Τκήκαηα θαιχπηνπλ ηηο πάγηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ, ελψ γηα ην 
ζρεδηαζκφ επεθηάζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ ηεο δηαρεηξηδφκελεο ππνδνκήο 
(δίθηπν θαη ππεξεζίεο ηειεκαηηθήο) ζπγθξνηνχληαη ad hoc έθηαθηεο νκάδεο 
εξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο ζπγθιεηηθέο επηηξνπέο. 

 
β. Γιοίκηζη ηος ΤΚ-ΚΓΓ 

Ο Υπεχζπλνο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ αζθεί επίβιεςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ, κε ζηφρν ηε 
δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ 
επηπέδνπ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνηλφηεηα θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ 
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  Εηζεγείηαη ζηηο Σπγθιεηηθέο Επηηξνπέο επί ζεκάησλ ράξαμεο 
πνιηηηθήο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ.  
Επίζεο, πξνΐζηαηαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 
δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ. Σπληνλίδεη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ, αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη 
επηβιέπεη ηηο κειέηεο επέθηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Είλαη ππφινγνο απέλαληη ζηηο αξρέο 
ηνπ Ιδξχκαηνο (Πξπηαληθφ Σπκβνχιην, Σχγθιεην) γηα ηε δηαζθάιηζε: 

 Τνπ απνξξήηνπ ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο (ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη 
δηθηχνπ δεδνκέλσλ) απφ θάζε θχζεσο αιινηψζεηο θαη απφ ππνθινπέο. 

 Τεο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο (voice-mail, e-mail). 
 Τνπ απνξξήηνπ ιεπηνκεξψλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο: (α) ησλ αηνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπλδξνκεηή,  ζηνλ  
θαηάινγν πνπ ζπληάζζεη θαη ελεκεξψλεη ην ΥΚ-ΚΔΔ, θαη (β) ησλ ζπλνιηθψλ 
ινγαξηαζκψλ ρξέσζεο πνπ θνηλνπνηνχληαη ζην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην, ηνπο 
Πξντζηακέλνπο ησλ Δηνηθεηηθψλ Δ/λζεσλ, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Αθαδεκατθψλ 
Τκεκάησλ θαη ηνπο Δ/ληέο ησλ Τνκέσλ, γηα ηα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 
Κνηλφηεηαο ηεο επζχλεο ηνπο. 

Τέινο ν  Υπεχζπλνο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ : 
 Σπληάζζεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ θαη ηνλ 

ππνβάιιεη ζηηο Σπγθιεηηθέο Επηηξνπέο. Τελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ πξνο 
ην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην θαη ηελ Σχγθιεην ηνπ Ιδξχκαηνο, αλαιακβάλνπλ νη 
αληίζηνηρεο Σπγθιεηηθέο Επηηξνπέο. 

 Υπνβάιιεη εηζεγήζεηο ζε ζέκαηα γεληθήο πνιηηηθήο ηνπ δηθηχνπ πξνο ηηο 
αξκφδηεο Σπγθιεηηθέο Επηηξνπέο θαη εηζεγήζεηο ζηηο αξκφδηεο Δηνηθεηηθέο 
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Δηεπζχλζεηο θαη Τκήκαηα ηνπ Ιδξχκαηνο γηα εηδηθά ζέκαηα πνπ ηνπο 
αθνξνχλ. 

 

Άπθπο 4ο: ηελέσωζη & Απμοδιόηηηερ ηος Πποζωπικού 
Τν ΥΚ-ΚΔΔ ζηειερψλεηαη απφ πξνζσπηθφ πςειήο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο 
θαηάξηηζεο, θαη πιαηζηψλεηαη απφ πξνζσπηθφ γξακκαηεηαθήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο. Η θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ αλά Τκήκα εμεηδηθεχεηαη σο εμήο : 

α. Τν Σμήμα δικηύος δεδομένων, ζηειερψλεηαη κε πξνζσπηθφ κε ηηο εμήο 
αξκνδηφηεηεο : 
 δηαρείξηζε ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ 

(δηάξζξσζε, επίβιεςε ιεηηνπξγίαο, εληνπηζκφο θαη απνθαηάζηαζε 
βιαβψλ), 

 ηεθκεξίσζε ελεξγψλ ζηνηρείσλ δηθηχνπ δεδνκέλσλ (δξνκνινγεηέο,  
κεηαγσγείο, εμππεξεηεηέο), 

 πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ 
απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 
παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηε δενληνινγία ησλ 
ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο, 

 δηαρείξηζε ζχλδεζεο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Παλεπηζηεκηαθφ 
Δηαδίθηπν (GUNet), Εζληθφ Δίθηπν Έξεπλαο & Τερλνινγίαο (ΕΔΕΤ), 
Δηεζλή Δηαδίθηπα), 

 ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππνδηθηχσλ ησλ Αθαδεκατθψλ Τκεκάησλ, 
 θεληξηθή ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ (Help-Desk), 
 δηαρείξηζε ππεξεζίαο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (Dialup), 
 ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο, 
 εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε πξνεγκέλσλ εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο. 
 

β. Τν Σμήμα ηηλεθωνικού δικηύος, ζηειερψλεηαη κε πξνζσπηθφ κε ηηο εμήο 
αξκνδηφηεηεο : 
 δηαρείξηζε ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ 

(δηάξζξσζε ηειεθσληθψλ θέληξσλ, απφδνζε αξηζκψλ θαη δηθαησκάησλ 
ζχκθσλα κε ηε γεληθή πνιηηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο, εληνπηζκφο θαη 
απνθαηάζηαζε βιαβψλ), 

 ηεθκεξίσζε ελεξγψλ ζηνηρείσλ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ (θέληξα, 
ζπζθεπέο, εμππεξεηεηέο), 

 πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ 
απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ 
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 
ζπλδξνκεηψλ, 

 δηαρείξηζε ζχλδεζεο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (δίθηπα ζηαζεξήο θαη 
θηλεηήο ηειεθσλίαο), 

 θεληξηθή ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ (Help-Desk), 
 εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ηεθκεξίσζε θεληξηθψλ 

ππεξεζηψλ (ηειεδηάζθεςε, θσλεηηθφ ηαρπδξνκείν), 
 ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ηνπ 

ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο,  
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 εμεηδίθεπζε πξνηάζεσλ επηθαηξνπνίεζεο θαη  αλαβάζκηζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ, 

 εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε πξνεγκέλσλ εθαξκνγψλ ηειεθσλίαο. 
 

γ. Τν Σμήμα διασείπιζηρ διακομιζηών (servers), ζηειερψλεηαη κε 
πξνζσπηθφ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο : 

 εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, θαη δηαρείξηζε ησλ Υπνινγηζηηθψλ 
Σπζηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ  θχξηεο δηθηπαθέο ππεξεζίεο ζην ζχλνιν 
ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. Απηέο αθνξνχλ ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν, ππεξεζίεο web, ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ θαη 
ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο. 

 ηεθκεξίσζε ησλ παξαπάλσ 
 πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπζηεκάησλ  απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ηελ αληηκεηψπηζε 
πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηεκάησλ θαη ηε 
δενληνινγία ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο 

Σε θακία πεξίπησζε ην Τκήκα Δηαρείξηζεο Δηαθνκηζηψλ (servers) δελ 
παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ησλ κειψλ ηεο 
Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο. 

 
 

δ. Τν Σμήμα ποιοηικού ελέγσος & ςποζηήπιξηρ, ζηειερψλεηαη κε 
πξνζσπηθφ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ζπληνληζκφ θαη επίβιεςε ησλ Υπεπζχλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΥΚ-
ΚΔΔ  

 έιεγρν ζπκκφξθσζεο πξνδηαγξαθψλ εληαίαο δνκεκέλεο θαισδηαθήο 
ππνδνκήο θαη ηήξεζε ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο,  

 ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα δηθηπαθέο επεθηάζεηο θαη ζπλ-
επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ησλ λέσλ δηθηπαθψλ επεθηάζεσλ, 

 εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαισδηαθνχ δηθηχνπ (λέεο θαισδηαθέο ζπλδέζεηο, 
απνθαηάζηαζε θαισδηαθψλ βιαβψλ),  

 εμεηδίθεπζε ππνζηήξημεο πξνκεζεηψλ πιηθνχ, ινγηζκηθνχ θαη 
ζπληήξεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ DUTHNet , 

 δηαρείξηζε απνζήθεο αλαισζίκσλ θαη εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ, 
 ζέκαηα πξνζσπηθνχ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ (εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζπκβάζεηο εθηάθηνπ 
πξνζσπηθνχ, βάξδηεο), 

 εθπαίδεπζε & ελεκέξσζε γηα ηε δηάδνζε ηεο δηθηπαθήο ηερλνινγίαο θαη 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνηλφηεηα θαη 
πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ ζε ηξίηνπο,  

 δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ζέκαηα αλαγθψλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ  
ρξεζηψλ, 

 δηάζεζε ηειεκαηηθψλ ππνδνκψλ γηα πξνεγκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 
εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ησλ Σπγθιεηηθψλ 
Επηηξνπψλ, 

 γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε (αιιεινγξαθία, πξσηφθνιιν, αξρείν, 
βηβιηνζήθε), 
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 πιεξνθνξίεο θαηαιφγνπ, θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο 
ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. 

 ζπληήξεζε ηεο αίζνπζαο Υπνινγηζηψλ πνπ βξίζθεηαη ζην θηίξην ηνπ ΥΚ-
ΚΔΔ ζηελ Ξάλζε, ε νπνία είλαη αλνηθηή γηα φια ηα κέιε ηεο 
Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο, θαη δηάζεζε απηήο γηα δηνξγάλσζε 
ζεκηλαξίσλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα. 

ε. Τν Σμήμα έπεςναρ και ανάπηςξηρ, ζηειερψλεηαη κε πξνζσπηθφ κε ηηο 
εμήο αξκνδηφηεηεο : 

 ζχληαμε πξνηάζεσλ αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ 
ηειεκαηηθήο, 

 ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαηλνηνκηθψλ 
εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο (εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο κεηάδνζεο 
πνιπκέζσλ), 

 δνθηκέο λέσλ πξντφλησλ θαη αξρηηεθηνληθψλ δηθηχσλ ηειεκαηηθήο, 
 ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν κε νκνεηδείο νκάδεο Ειιεληθψλ θαη Δηεζλψλ Αθαδεκατθψλ & 
Εξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ, 

 παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε δηθηπαθά έξγα ηνπ 
επξχηεξνπ Δεκφζηνπ θαη ηνπ Ιδησηηθνχ ηνκέα, 

 δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε δηάρπζε ηεο αλαπηπζζφκελεο 
ηερλνγλσζίαο. 

 Τν Τκήκα ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ 
ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζχκθσλα 
κε ηηο απνθάζεηο ηεο Σπγθιήηνπ θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ 
Εηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο. 

 

Άπθπο 5ο: Παπαπηήμαηα ηος ΤΚ-ΚΓΓ 

Σηελ Πνιπηερληθή Σρνιή Ξάλζεο βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ. Σηηο ππφινηπεο 
πφιεηο, έδξεο Σρνιψλ/Τκεκάησλ ηνπ Δ.Π.Θ., ιεηηνπξγνχλ Παξαξηήκαηα ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ, 
κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηζφηηκσλ ππεξεζηψλ ζην ζχλνιν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 
Κνηλφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Πξπηαλεία ηνπ Δ.Π.Θ. ιεηηνπξγεί ην Παξάξηεκα 
Κνκνηελήο, ζηε Σρνιή Επηζηεκψλ Αγσγήο ιεηηνπξγεί ην Παξάξηεκα 
Αιεμαλδξνχπνιεο, θαη ζηελ Οξεζηηάδα ιεηηνπξγεί ην αληίζηνηρν  παξάξηεκα. 
Τα παξαξηήκαηα παξέρνπλ φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ζηειερψλνληαη 
κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

Άπθπο 6ο: Τπεύθςνοι Παπαπηημάηων 

Οη Υπεχζπλνη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο ηειηθνχο 
ρξήζηεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο ζην δίθηπν ηειεκαηηθήο θαη ιεηηνπξγνχλ 
ζπκπιεξσκαηηθά κε ην θεληξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ, κε ην ζπληνληζκφ ηνπ 
Τκήκαηνο Πνηνηηθνχ Ειέγρνπ θαη Υπνζηήξημεο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ.  
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Υπεπζχλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Τελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ αζθαιείαο ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ζε ζπλεξγαζία κε 
ην ΥΚ-ΚΔΔ. 

 Τελ ππνζηήξημε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο ηνπο 
(επίιπζε πξνβιεκάησλ ζχλδεζεο ζην δίθηπν επηθνηλσληψλ). 
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 Τελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΥΚ-ΚΔΔ θαη ππνζηήξημε 
ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ βάζεη πξνγξάκκαηνο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ.   

 Τε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ.  
 Τε ζχληαμε δειηίσλ βιάβεο ζχκθσλα κε ππφδεηγκα ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ. 
 Τελ απνζηνιή δηκεληαίαο αλαθνξάο πξνο ην ΥΚ-ΚΔΔ, ζρεηηθά κε βαζηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο ζηελ πεξηνρή επζχλε ηνπο, κε 
ζπλεκκέλα ηερληθά δειηία βιάβεο, θαη απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο δηθηπαθήο 
θαηάζηαζεο. 

 Τελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ψξεο παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 
 

Άπθπο 7ο: Σεκμηπίωζη 

Τν ΥΚ-ΚΔΔ δηαηεξεί αξρεία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ πιήξε 
ηεθκεξίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηνπ ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ 
ηνπ DUTHNet, ηα νπνία αλαλεψλνληαη κε θάζε αιιαγή θαη αλαβάζκηζε. 
α. Η ηεκμηπίωζη ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών  
Τν πξνζσπηθφ ησλ Τκεκάησλ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (δηθηχνπ δεδνκέλσλ θαη ηειεθσληθνχ δηθηχνπ) 
ζπληάζζεη θαη ζπληεξεί ηεχρε ηεθκεξίσζεο ησλ ππεξεζηψλ (operation manuals) ηα 
νπνία αλαθέξνπλ : 

I. Τνλ ππεχζπλν ζχληαμεο. 
II. Τελ εκεξνκελία ζχληαμεο. 

III. Τελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ππεξεζίαο. 
IV. Τελ πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία. 
V. Τελ πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία. 

VI. Τα βήκαηα πινπνίεζεο θαη δηάξζξσζεο ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη 
ινγηζκηθνχ. 

VII. Τνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηήξημεο ηεο ππεξεζίαο. 
VIII. Τνλ θαηάινγν ησλ ιεηηνπξγηθψλ αξρείσλ ηεο ππεξεζίαο. 

IX. Απαληήζεηο ζε ζπλήζε πξνβιήκαηα (FAQ) απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή 
θαη ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

β. Η ηεκμηπίωζη ηος δικηύος επικοινωνιών Γ.Π.Θ.  
Η ηεθκεξίσζε ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ πεξηιακβάλεη :  

I. Τελ απνηχπσζε ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ δεδνκέλσλ θαη 
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. 

II. Τα ζρέδηα θαισδηψζεσλ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) νξηδφληηαο, 
θαηαθφξπθεο θαισδίσζεο θαη θαισδίσζεο θνξκνχ, πάλσ ζηηο θαηφςεηο 
ησλ νξφθσλ φισλ ησλ θηηξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

III. Τελ αξίζκεζε θαη απνηχπσζε παξνρψλ  πάλσ ζηηο θαηφςεηο ησλ νξφθσλ 
ησλ θηηξίσλ. 

IV. Τελ απνηχπσζε ησλ θαηαλεκεηψλ (patch-panels, νξηνισξίδσλ, θαισδίσλ 
θαη ζπλδεηηθψλ ρνξδψλ ραιθνχ θαη νπηηθψλ ηλψλ). 

V. Τελ θαηαγξαθή ηεο κηθηνλφκεζεο κεηαμχ patch-panels θαη ελεξγνχ 
εμνπιηζκνχ, φισλ ησλ θαηαλεκεηψλ δεδνκέλσλ θαη θσλήο. 

VI. Τα απνηειέζκαηα ειέγρνπ θαισδίσζεο ραιθνχ θαη νπηηθψλ ηλψλ 
ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα. 

VII. Τελ απνηχπσζε ησλ ελεξγψλ ζπζθεπψλ ηνπ δηθηχνπ, αλά θηίξην θαη αλά 
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φξνθν. 
VIII. Τελ ηεθκεξίσζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξνρψλ  ζπλδέζεσλ ελεξγνχ 

εμνπιηζκνχ. 

Άπθπο 8ο: Δξωηεπικά Υπημαηοδοηούμενα Ππογπάμμαηα 

α. Τν ΥΚ-ΚΔΔ κπνξεί λα αλαιακβάλεη, ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
πξνγξακκάησλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο πξνο ηξίηνπο 
(Εξεπλεηηθνχο θαη Παλεπηζηεκηαθνχο Φνξείο, Δεκφζηεο Υπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο) 
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν κειέηε/ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δηθηχσλ, εθφζνλ 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνηλφηεηα. 
β. Τα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα αθνινπζνχλ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Εηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Δ.Π.Θ. Εηδηθφηεξα, ηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 
πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Τκήκαηνο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ, ππφ ηελ 
επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Σπγθιήηνπ κε εηζεγεηηθφ ξφιν ησλ Σπγθιεηηθψλ 
Επηηξνπψλ.   

 

Άπθπο 9ο: Σήπηζη Αζθάλειαρ & Αποππήηος Δπικοινωνιών 

α. Φςζική αζθάλεια 
Σε ζπλεξγαζία κε ηε Δ/λζε Τερληθψλ Έξγσλ ηνπ Δ.Π.Θ., δηαζθαιίδεηαη ε θπζηθή 
πξνζηαζία ησλ ρψξσλ (θαηαλεκεηέο, δσκάηηα εμνπιηζκνχ) φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν δηθηπαθφο εμνπιηζκφο, θαη ε δηαηήξεζε πεξηβάιινληνο πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. 
β. Γίκηςο Γεδομένων 
Τν ΥΚ-ΚΔΔ ιακβάλεη φια ηα δπλαηά κέηξα  γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 
δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δηαζθαιίδεη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
ηηο απνθάζεηο ηεο Σπγθιήηνπ: 

i. Τν απφξξεην ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο απφ ππνθινπέο. 
ii. Τελ απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία (e-mail). 
iii. Τελ αθεξαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 
γ. Σηλεθωνικό Γίκηςο 
Τν ΥΚ-ΚΔΔ ιακβάλεη φια ηα δπλαηά κέηξα  γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα δηαζθαιίδεη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Σπγθιήηνπ : 

i. Τν απφξξεην ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο απφ ππνθινπέο. 
ii. Τελ απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία (voice-mail). 
iii. Τν απφξξεην ιεπηνκεξψλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ , εθηφο : (1) ησλ αηνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπλδξνκεηή,  
ζηνλ θαηάινγν πνπ ζπληάζζεη θαη ελεκεξψλεη ην ΥΚ-ΚΔΔ, θαη (2) ησλ 
ζπλνιηθψλ ινγαξηαζκψλ ρξέσζεο πνπ θνηλνπνηνχληαη ζην Πξπηαληθφ 
Σπκβνχιην, ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Δηνηθεηηθψλ Δ/λζεσλ,  ηνπο 
Πξνέδξνπο ησλ Αθαδεκατθψλ Τκεκάησλ θαη ηνπο Δ/ληέο ησλ Τνκέσλ, γηα 
ηα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο ηεο επζχλεο ηνπο. Αλαιπηηθνί 
πξνζσπηθνί ινγαξηαζκνί παξέρνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ζπλδξνκεηψλ, 
απζηεξά ζηνπο ίδηνπο, θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα 



Καλνληζκφο Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο ΥΚ - ΚΔΔ ηνπ Δ.Π.Θ. 

 

 

13 

ζρεηηθά αξρεία απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην (αλεμαξηήησο ηεξαξρίαο ζην 
Ίδξπκα). 

Άπθπο 10ο: Γεονηολογία Τπηπεζιών Πληποθόπηζηρ 

Οη θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε ηζηνζειίδσλ ζην Δηαδίθηπν 
(Internet), θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη 
απνζεθεπκέλν ζηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Ιδξχκαηνο, αθνινπζνχλ θψδηθα πνπ 
ζπληάζζεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Σπγθιεηηθέο Επηηξνπέο θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Σχγθιεην 
ηνπ Δ.Π.Θ. 
 

Άπθπο 11ο: Σελικέρ Γιαηάξειρ 

 Γηα ζέκαηα πνπ δε ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ απνθαζίδεη ε 
Σχγθιεηνο ηνπ Δ.Π.Θ., κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ Σπγθιεηηθψλ 
Επηηξνπψλ θαη πξφηαζε ηνπ Υπεχζπλνπ ηνπ ΥΚ-ΚΔΔ ηνπ Δ.Π.Θ. 

 Η ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ 
ηε Σχγθιεην ηνπ Δ.Π.Θ. 

 
 


