Κανονισμός Λειτουργίας του Υπολογιστικού Κέντρου του
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1. Στόχος του Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (ΥΚΤΘΣ)
είναι η προσφορά του απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού, έτσι ώστε να
διευκολύνονται οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες των
φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος.
2. Ο εξοπλισμός του ΥΚΤΘΣ συνδέεται με το Διαδίκτυο μέσω του Δικτύου του
Πανεπιστημίου Πατρών, του οποίου οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης διέπουν και
δεσμεύουν τη λειτουργία και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων του ΥΚΤΘΣ.
3. Η χρήση του εξοπλισμού του ΥΚΤΘΣ εξυπηρετεί μόνο την ακαδημαϊκή
δραστηριότητα. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλων δραστηριοτήτων, όπως για
παράδειγμα η εμπορική (πώληση αγαθών ή/και υπηρεσιών) ή η διαφημιστική.
4. Οι χρήστες του εξοπλισμού του ΥΚΤΘΣ οφείλουν να τηρούν την Ελληνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είναι επιτρεπτή διαμέσου του Δικτύου του ΥΚΤΘΣ καμία
από τις ακόλουθες ενέργειες:
i. Η διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού που προσβάλει τα χρηστά ήθη και
υλικού προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή ρατσιστικού
περιεχομένου και γενικότερα περιεχομένου που παρενοχλεί τρίτους.
ii. Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή μη, του προσωπικού απορρήτου και της
ιδιωτικότητας (privacy) των χρηστών του ΥΚΤΘΣ ή των χρηστών άλλων δικτύων.
iii. Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή μη, της ασφάλειας (security) των
υπολογιστικών συστημάτων του ΥΚΤΘΣ, των Τμημάτων και του Πανεπιστημίου
Πατρών καθώς και εξωτερικών δικτύων και συστημάτων, ανεξάρτητα από
απώλεια ή μη δεδομένων
iv. Η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) των δικαιούχων.
v. Η διάθεση ή διακίνηση ιών, κακόβουλου λογισμικού ή γενικότερα οποιασδήποτε
μορφής αρχείων που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε δικτυακούς
πόρους ή υπολογιστικά συστήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ή τρίτων
φορέων.
vi. Η μη λελογισμένη, η καταχρηστική και η μονοπωλιακή χρήση των
υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του ΥΚΤΘΣ.
vii. Η μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κάτι τέτοιο να
ζητηθεί από τους παραλήπτες (spam e-mail).
viii.Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων με τέτοιο
τρόπο ώστε να οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της
χώρας με τρίτες χώρες.
ix. Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων του ΥΚΤΘΣ
για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, όπως:
a. Υποκλοπή, παρεμπόδιση, επέμβαση, φθορά ή αλλοίωση δεδομένων.
b. Εισαγωγή, αλλοίωση ή διαγραφή δεδομένων με σκοπό την
πλαστοπροσωπία, πλαστογραφία και την απάτη.
5. Η χρήση εξοπλισμού, λογισμικού, υπολογιστικών πηγών και τεκμηρίωσης είναι
προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση στα μέλη ΔΕΠ, στο διοικητικό
προσωπικό και στους φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (προπτυχιακούς

και μεταπτυχιακούς). Η χρήση του εξοπλισμού και του δικτύου του ΥΚΤΘΣ
παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη
λειτουργία του και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυτονόητο δικαίωμα.
6. Το ΥΚΤΘΣ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων
προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση είτε του Δικτύου Δεδομένων, είτε γενικώς
εξοπλισμού του ΥΚΤΘΣ.
7. Το ΥΚΤΘΣ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού
απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, και γενικά κάθε
βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της έλλειψης ή δυσλειτουργίας των
μηχανισμών ασφαλείας του.
8. Οποιαδήποτε αποθήκευση δεδομένων τοπικά στους προσωπικούς υπολογιστές του
ΥΚΤΘΣ ή σε προσωπικούς υπολογιστές χρηστών που συνδέονται στο δίκτυο του
ΥΚΤΘΣ δεν εγγυάται την ασφάλεια τους, αφού δεν υπάρχει κεντρική διαδικασία
κράτησης εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων που αποθηκεύονται τοπικά.
9. Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται μέσω του Δικτύου
Δεδομένων του ΥΚΤΘΣ από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι επίσημες απόψεις,
ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΥΚΤΘΣ από μόνα τους. Οι απόψεις και
τα κείμενα των χρηστών θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά. Το ΥΚΤΘΣ δεν
ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει,
αλλά ούτε και την βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.
10. Οι χρήστες οφείλουν να μην μονοπωλούν και καταχρώνται πόρους του Δικτύου και
των συστημάτων.
11. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας δεσμεύει οποιονδήποτε χρησιμοποιεί εξοπλισμό
του ΥΚΤΘΣ.

