Αρχές - Δεοντολογία
για τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης
στο Ε. Μ. Π.
Το πρώτο κεφάλαιο της εισήγησης αυτής υπογράφεται από τον Γ. Μαΐστρο και αποτελεί
αναδιατύπωση - εξειδίκευση της εισήγησης των μελών της Ομάδας Εργασίας της ΣΕ
ΗΥ-Δ: Γ. Παλυβού, Γ. Παναγιώτου, Γ. Μαΐστρου (1996 - 1997).
Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί αυτούσιο το τμήμα της εισήγησης της Ομάδας Εργασίας
που δεν ανασκευάζεται στο πρώτο μέρος.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ΕΜΠ καταγράφει τις αρχές και τον “Κώδικα Δεοντολογίας” που πρέπει να
ακολουθεί η εφαρμογή και η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας από τα
όργανα, τις υπηρεσίες και τα μέλη του ΕΜΠ.
Η καταγραφή γίνεται προκειμένου να εξειδικευτούν οι πάγιες ανθρώπινες αξίες και
ακαδημαϊκές αρχές λειτουργίας στη νέα εποχή όπου σημαντικό μέρος της
κοινωνικής εργασίας και παραγωγής στηρίζεται σε νέα μέσα, όπως ο υπολογιστής
και τα δίκτυα επικοινωνίας. Ο συναρτημένος με αυτές τις αρχές Κώδικας κρίνεται
απαραίτητος γιατί οι νέες τεχνολογίες εισάγουν νέες τακτικές και διαδικασίες όπου
δεν υπάρχει ακόμη παγιωμένη αντίληψη για ανακλαστικές δράσεις στον ενεργό και
συνειδητό πολίτη.
Σ’ ένα ΑΕΙ, όπως το ΕΜΠ, η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή των νέων
τεχνολογικών μέσων είναι σημαντική και μπορεί να αξιοποιηθεί. Ήδη διαθέτει
υπολογιστές και δίκτυα, που δυνάμει αναβαθμίζουν τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές λειτουργίες αλλά και σημαντικό τμήμα της διοίκησης. Ωστόσο, πολλά
προβλήματα ανακύπτουν από την αμηχανία των μελών της Πολυτεχνειακής
κοινότητας να αντιδράσουν σε κρίσιμες στιγμές, όπως ο κατακλυσμός της
γραμματοθυρίδας τους με άχρηστες πληροφορίες, στην καλύτερη περίπτωση, ή τις
υπερπόντιες απόπειρες υποκλοπής σε υπολογιστές και δίκτυα του ΕΜΠ.

Δικτυακός Τόπος
Ως δικτυακό τόπο του ΕΜΠ νοούμε το σύνολο των πόρων (υπολογιστές, δίκτυα και
σχετικό
εξοπλισμό)
που
αναφέρεται
με
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.ntua.gr ή υπάγεται σ’ αυτή.
Οι υπηρεσίες (πόροι) που διατίθενται στους νόμιμους χρήστες (πρβλ. πιο κάτω) με
αυτή την υποδομή, είναι:
- Ενημέρωση, πληροφόρηση (κυρίως μέσω των Ιστοσελίδων),
- Υπηρεσίες Δικτύου: Ιστοσελίδες (χώρο προβολής), Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο
(electronic mail: e-mail), Ανταλλαγή ή Μεταφορά ψηφιακών αρχείων (file
transfer),

Ιστοσελίδες
Σκοπός των Ιστοσελίδων (WebPages) του ΕΜΠ είναι:
- να υποδέχεται, να ενημερώνει τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου (Web
Site) του Ιδρύματος με τις πιο σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες που το
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αφορούν και να τους επιτρέπει την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς πόρους
(πληροφορίες, λογικό, υπηρεσίες) του με την ακόλουθη προτεραιότητα:
- στα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας,
- στα μέλη ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων, της χώρας
- στα μέλη ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (και στα
αγγλικά),
- σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο
Για το σκοπό αυτό, οι Ιστοσελίδες φιλοξενούν και προβάλλουν τις ηλεκτρονικές
πληροφορίες για τους σκοπούς και τις στρατηγικές του επιλογές, το συνολικό
έργο και τις δραστηριότητες του ΕΜΠ.
Σ’ αυτές τις σελίδες εντάσσονται,
φιλοξενούνται και προβάλλονται οι ιστοσελίδες των οργάνων, υπηρεσιών,
μονάδων και μελών του ΕΜΠ.
Σημείωση: Πόροι (πληροφορίες, υπηρεσίες) που προσφέρονται με ή χωρίς αμοιβή από
φορείς εκτός ΕΜΠ πρέπει να ομαδοποιηθούν και να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΜΠ
Οι Ιστοσελίδες συνιστούν ταυτόχρονα και πόρους και μέσα.
«Πόρους», γιατί
περιέχουν πληροφορίες και «μέσα» γιατί παραπέμπουν μέσω συνδέσμων (links) σε
άλλες πληροφορίες ή πόρους καθαυτούς.
Οι πόροι (πληροφορίες, λογικό,
υπηρεσίες), τους οποίους οι ιστοσελίδες περιέχουν ή στους οποίους παραπέμπουν,
διακρίνονται σε επίπεδα ανόλογα με το μέσο στο οποίο φιλοξενούνται και κυρίως
ανάλογα με τον φορέα ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη τους,:
- κεντρικό ή συλλογικό. Όπου οι πόροι τηρούνται σε εξυπηρετητές (servers)
του ΕΜΠ, με ευθύνη κάποιου συλλογικού οργάνου, τμήματος, υπηρεσίας,
επιτροπής, μονάδας που εκπροσωπείται από αιρετό ή οριζόμενο πρόσωπο,
- μελών ΕΜΠ. Όπου οι πόροι τηρούνται σε εξυπηρετητές του ΕΜΠ (ή εκτός
ΕΜΠ), με ευθύνη προσώπων - μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας (μέλη
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΠ, ΕΔΤΠ, σπουδαστές, εργαζόμενοι κλπ), και
- φορέων ή προσώπων εκτός ΕΜΠ: Όπου οι αντίστοιχοι πόροι τηρούνται σε
εξυπηρετητές εκτός ΕΜΠ, και όπου το ΕΜΠ και τα μέλη του δεν έχουν καμία
ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΜΠ
Ειδικότερα ορίζουμε Κεντρικές Ιστοσελίδες του ΕΜΠ το υποσύνολο των
Ιστοσελίδων του, που εμφανίζει και προβάλλει τη γενικότερη φυσιογνωμία του
Ιδρύματος, απεικονίζει τις αρχές και τις στρατηγικές του επιλογές.
Οι σελίδες
αυτές βρίσκονται επικεφαλής (στη ρίζα του ιεραρχικού δέντρου) και
διαρθρώνονται κατά την αποφασισμένη ιεραρχική οργάνωση και λειτουργία του
ΕΜΠ.
Ευθύνη αυτών των Κεντρικών Ιστοσελίδων έχει η Συντακτική Επιτροπή
(πρβλ. πιο κάτω).
Οι Περιεφερειακές Ιστοσελίδες του ΕΜΠ αντιστοιχούν στα όργανα, τα τμήματα,
τις υπηρεσίες, τις μονάδες και τα πρόσωπα (μέλη της κοινότητας) του ΕΜΠ και
περιέχουν τους πόρους τους.
Για κάθε Ιστοσελίδα οργάνου, υπηρεσίας, κλπ
ορίζεται Υπεύθυνος.
Ο/Η Υπεύθυνος αυτός/ή έχει την ευθύνη της αντίστοιχης
περιεφερειακής ιστοσελίδας και των ιστοσελίδων που αναρτώνται σε ιεραρχικά
κατώτερο επίπεδο από αυτήν καθώς και για κάθε σύνδεσμο (link) ή παραπομπή
που περιέχεται σ’ αυτές.
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ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Οι ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στους εξυπηρετητές του δικτύου του ΕΜΠ
(κεντρικοί ή συνδεδεμένοι) και υπάγονται στον δικτυακό του τόπο, υπόκεινται σε
έλεγχο ως προς το περιεχόμενο γενικά και την ευθύνη δημιουργίας, συντήρησής
τους.
Παλιότερα, στη Συγκλητική Επιτροπή Υπολογιστών και Δικτύων, είχε προταθεί η
άποψη (Γ. Παλυβός, Γ. Παναγιώτου, Γ. Μαΐστρος) που ίσως χρειάζεται
επικαιροποίηση και εξειδίκευση:
«Κανένα μέλος του Ε.Μ.Π. δεν πρέπει να ενεργεί με τρόπο που να θέτει σε
αμφισβήτηση ή κίνδυνο το κύρος και την φήμη του Ιδρύματος.
» Έτσι, ο διαχειριστής κάθε εξυπηρετητή θα πρέπει να ελέγχει το
δημοσιευόμενο υλικό ώστε να μην περιέχει παράνομα στοιχεία ή στοιχεία
που δεν είναι σύμφωνα προς το ακαδημαϊκό ήθος γενικά, ή που δεν
αρμόζουν για δημοσίευσή κάτω από το λογότυπο του Ιδρύματος.
» Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και/ή πιθανής δυσφήμισης τρίτων.»

Νόμιμοι χρήστες
Τα επίπεδα των νομίμων χρηστών διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες ή
επίπεδα:
-

ΓΕΝΙΚΟ: Δυνάμει, όλα τα πρόσωπα της υφηλίου έχουν δικαίωμα πρόσβασης
στις Ιστοσελίδες του ΕΜΠ (όπως, άλλωστε, και σ’ όλους τους άλλους
δικτυακούς τόπους) αρκεί να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ.
υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο) και την τεχνογνωσία (προγράμματα
πρόσβασης).
Για τη χρήση (επίσκεψη) αυτή δεν απαιτείται κωδικός
πρόσβασης (password) και τα πρόσωπα δεν είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν
την ταυτότητά τους.
Ωστόσο, ίσως κριθεί σκόπιμο (αξιοποιώντας την
υπάρχουσα τεχνολογία) να καταγράφονται ορισμένα στοιχεία επισκέψεων σε
κάποιες δικτυακές υποπεριοχές του ΕΜΠ ώστε να αξιοποιούνται για
στατιστικούς λόγους. Πριν δε γίνει αυτή η έμεση καταγραφή, θα απευθύνεται
στον χρήστη
κατάλληλη ερώτηση, με πλήρη διαφάνεια.
Επίσης, τα
αποτελέσματα της καταγραφής αυτής θα δημοσιεύονται σε ειδική σελίδα,
προσβάσιμη από όλους τους χρήστες.

-

ΜΕΛΗ ΕΜΠ:
Τα πρόσωπα που έχουν κωδικό πρόσβασης στο κεντρικό
σύστημα του ΕΜΠ (ΚΗΥ). Αυτά είναι τα μέλη της Πολυτεχνεικαής κοινότητας
και τα στοιχεία τους είναι καταγραμμένα.
Σ’ αυτή την κατηγορία
συγκαταλέγονται όλα τα θεσμοθετημένα ή αποφασισμένα όργανα του ΕΜΠ
(π.χ., Πρυτανεία, Σύγκλητος, Συγκλητικές Επιτροπές, Τμήματα, Εργαστήρια,
Ερευνητικές Μονάδες κλπ), οι υπηρεσίες (Διοικητικές Μονάδες, Φοιτητική
Μέριμνα, Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, ΚΗΥ, ΚΕΔ κλπ), οι Σύλλογοι και
οι Όμιλοι των εργαζομένων και των σπουδαστών.

-

ΜΕΛΗ Κλειστών Ομάδων: Τα πρόσωπα που έχουν κωδικό πρόσβασης εκτός
από το κεντρικό σύστημα του ΕΜΠ (ΚΗΥ) και σε άλλο μέσο ή πόρο του ΕΜΠ
(π.χ. μέλος μιας ερευνητικής ομάδας, ή μιας κοινότητας ηλεκτρονικής
συνεργασίας). Οι κλειστές ομάδες αυτές θα πρέπει να αποτελούνται από μέλη
της κοινότητας του ΕΜΠ. Εξαιρέσεις (;)
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-

ΧΡΗΣΤΕΣ εκτός ΕΜΠ:
Τα πρόσωπα ή φορείς στα οποία έχει διατεθεί (για
ορισμένο χρονικό διάστημα) κωδικός πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα του
ΕΜΠ (ΚΗΥ), μετά από αίτησή τους και σχετική απόφαση (;) του εντεταλμένου
οργάνου (σήμερα ΣΕ ΗΥ-Δικτύων). Αν ο χρήστης είναι φορέας, θα πρέπει να
εκπροσωπείται από υπεύθυνο πρόσωπο. Σ’ αυτή την κατηγορία υπάγονται τα
πρόσωπα και οι φορείς που συνεργάζονται με το ΕΜΠ ή κάποια μονάδα του στα
πλαίσια θεσμού, πάγιας ή συμπτωματικής απόφασης (π.χ., το ΕΠΙΣΕΥ και οι
ερευνητές του, οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς κλπ).

Οι νόμιμοι χρήστες «ΜΕΛΗ ΕΜΠ» και οι «ΧΡΗΣΤΕΣ εκτός ΕΜΠ» έχουν δικαίωμα
να αναρτήσουν Ιστοσελίδες στον δικτυακό τόπο του ΕΜΠ αρκεί να είναι στα
πλαίσια της Δεοντολογίας που διέπει τη δημιουργία και συντήρηση των
Ιστοσελίδων (πρβλ. πιο πάνω).
Οι νόμιμοι χρήστες «ΜΕΛΗ ΕΜΠ» και οι «ΧΡΗΣΤΕΣ εκτός ΕΜΠ» έχουν δικαίωμα
να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του ΕΜΠ αρκεί να
λειτουργούν στα πλαίσια της Δεοντολογίας που διέπει την υπηρεσία αυτή (πρβλ.
…. ).
Οι νόμιμοι χρήστες της γενικής κατηγορίας («ΓΕΝΙΚΟ» επίεπδο) έχουν (το
αυτονόητο) δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας «ενημέρωσης» και από τις υπόλοιπες
υπηρεσίες την «ανώνυμη ανταλλαγή αρχείων» (anonymous ftp), όπου αυτή
προσφέρεται

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΡΟΠΗ
Οι κεντρικές ιστοσελίδες διαμορφώνονται από Επιτροπή Ειδικών που ορίζεται από
την Σύγκλητο.
Η Επιτροπή αυτή έχει την τελική ευθύνη σχεδιασμού και
υλοποίησης των ιστοσελίδων σε συνεργασία με τα διάφορα τμήματα της Διοίκησης,
τις Συγκλητικές επιτροπές, την Επιτροπή Έρευνας, την Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
και τη Βιβλιοθήκη. Μετά την ολοκλήρωση της, οπότε και θα αποτελεί πολύτιμο
“κεφάλαιο” του Ιδρύματος, η Σύγκλητος - με εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής
Η.Υ - Δικτύων - θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα γίνεται η διαχείριση-συντήρηση
της.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το πρώτο κεφάλαιο της εισήγησης αυτής υπογράφεται από τον Γ. Μαΐστρο και
αποτελεί αναδιατύπωση - εξειδίκευση της εισήγησης των μελών της Ομάδας
Εργασίας της ΣΕ ΗΥ-Δ: Γ. Παλυβού, Γ. Παναγιώτου, Γ. Μαΐστρου (1996 - 1997).
Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί αυτούσιο το τμήμα της εισήγησης της Ομάδας
Εργασίας που δεν ανασκευάζεται στο πρώτο μέρος.

Τους εξυπηρετητές WWW των Τμημάτων θα διαχειρίζονται οι εκπρόσωποι τους
στην Επιτροπή Η/Υ και Δικτύων, οι οποίοι και θα συνεργάζονται με τον διαχειριστή
της κεντρικής σελίδας του ΕΜΠ. Οι σελίδες των Τμημάτων θα βασίζονται κυρίως
στον οικείο οδηγό σπουδών, ενώ θα περιέχουν και προσωπικές σελίδες των μελών
ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών-ερευνητών. Καλόν είναι να υπάρχει ομοιογενής
δόμηση στα κείμενα. Οι προσωπικές σελίδες των μελών ΔΕΠ, λόγου χάριν, θα
μπορούσαν να περιέχουν τα εξής στοιχεία:
◊ όνομα
◊ τίτλο
◊ διεύθυνση γραφείου, τηλέφωνο/FAX, email
◊ πτυχεία σπουδών σε ΑΕΙ
◊ τίτλο και περιγραφή της ερευνητικής περιοχής (τυπικά, σε μισή σελίδα Α4)
◊ επιλεγμένες δημοσιεύσεις (τυπικά 5-10, αρχίζοντας από τις πρόσφατες)
◊ τυχόν διακρίσεις
◊ ειδικές γνώσεις
και να μήν ξεπερνούν σε έκταση τις δύο(τρείς) σελίδες Α4 στην τυπωμένη μορφή
τους. Οι σελίδες των Τμημάτων, εξ άλλου, μπορουν να περιέχουν νέα,
ανακοινώσεις και/ή αναγγελίες που ενδιαφέρουν το Τμήμα (π.χ. προκυρήξεις
θέσεων, επικείμενα σεμινάρια ή ομιλίες εντός του Τμήματος, συνέδρια στα οποία
έχει συμμετοχή το Τμήμα ή μέλη του, κλπ.)
Οι φοιτητικοί όμιλοι θα έχουν το δικαίωμα να καταχωρούν επι μέρους σελίδες στον
κεντρικό εξυπηρετητή, σχετικές με τις δραστηριότητες τους στο ΕΜΠ. Οι φοιτητικοί
σύλλογοι των Τμημάτων, θα απευθύνονται στον διαχειριστή του αντίστοιχου
εξυπηρετητή, ο οποίος και θα έχει την ευθύνη για τη σελίδα τους. Οι λοιπές
φοιτητικές δραστηριότητες, εξ άλλου, θα βγαίνουν στο Web με ευθύνη του
διαχειριστή της κεντρικής σελίδας, των αντίστοιχων υπευθύνων (π.χ. του
Τμήματος Σωματικής Αγωγής) και/ή του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, δηλάδή
του βασικού χρηματοδότη πολλών δραστηριοτήτων απο αυτές.

2. Η οικεία σελίδα (Home page)
Θα περιέχει το επίσημο σύμβολο του ΕΜΠ (Πυρφόρος), τον τίτλο του Ιδρύματος
και συνδέσεις (links/pointers) με:
• σελίδες γενικών πληροφοριών
• σελίδες της Επιτροπής Ερευνών, της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, της
Βιβλιοθήκης, κλπ.
• σελίδες των Τμημάτων
• σελίδες που αναφέρονται σε σημαντικά γεγονότα ή εκδηλώσεις
Οι συνδέσεις αυτές θα οδηγούν στους αντίστοιχους εξυπηρετητές οι οποίοι θα
στεγάζουν και θα συντηρούν τις σχετικές πληροφορίες.

3. Βασικοί κανόνες και περιορισμοί για την ανάρτηση σελίδων στα
συστήματα WWW του ΕΜΠ.
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α) Γενική απαίτηση του Ιδρύματος
Επειδή δεν είναι πρακτικό για κάθε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας το οποίο
θα επιθυμούσε (και το οποίο δικαιούται) να αναρτήσει προσωπική σελίδα στο Web
να συμβουλεύεται π.χ. το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, ο γενικός κανόνας απαιτεί:
“κανένα μέλος του Ε.Μ.Π. δεν πρέπει να ενεργεί με τρόπο που να θέτει σε
αμφισβήτηση ή κίνδυνο το κύρος και την φήμη του Ιδρύματος”. Έτσι, ο
διαχειριστής του εξυπηρετητή του οικείου Τμήματος θα πρέπει να ελέγχει το προς
ανάρτηση υλικό ώστε να μην περιέχει παράνομα στοιχεία ή στοιχεία που δεν
αρμόζουν στο ακαδημαϊκό ήθος για δημοσίευση κάτω από το λογότυπο του
Ιδρύματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και/ή πιθανής δυσφήμισης τρίτων.
Παράβαση του παραπάνω κανόνα θεωρείται σοβαρό παράπτωμα το οποίο μπορεί
να επισύρει διοικητικά μέτρα. Αν ο παραβάτης είναι φοιτητής, μπορεί να χάσει την
πρόσβαση του στο δίκτυο ή ακόμη και να υποστεί δικαστικές κυρώσεις - μετά απο
απόφαση του οικείου Τμήματος. Και στις δύο περιπτώσεις, ο σχετικός
εξυπηρετητής απομονώνεται απο τον υπόλοιπο κόσμο (π.χ. περιορίζεται στο
υποδίκτυο του) έως ότου αφαιρεθεί το μή αρμόζον υλικό.
β) “Νομικοί” περιορισμοί σχετικοί με τους Η/Υ.
Δεν είναι αποδεκτό για ανάρτηση στα συστήματα WWW του ΕΜΠ υλικό το οποίο
• επιτρέπει σε τρίτους την παράνομη πρόσβαση σε έναν Η/Υ (π.χ. σχετικές
οδηγίες, κώδικα, κλπ.)
• επιτρέπει σε παράνομους χρήστες (οι οποίοι έχουν ήδη συνδεθεί με ένα
σύστημα) να αλλοιώσουν προγράμματα ή δεδομένα
• προκαλεί ή ενθαρρύνει τρίτους σε παράνομη πρόσβαση ή τροποποίηση ενός
συστήματος.
Προκειμένου για αποθήκευση και/ή ανάρτηση στο WWW δεδομένων με
πληροφορίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα, χρειάζεται άδεια απο τους ιδίους.
Πριν απο την χορήγηση της άδειας αυτής, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση και/ή
ανάρτηση πληροφοριών που θα οδηγούσαν σε αναγνώριση των φυσικών
προσώπων (π.χ. δεν επιτρέπεται η ανάρτηση φωτογραφιών φυσικών προσώπων
χωρίς την άδεια των ενδιαφερομένων).
Μεγάλη προσοχή απαιτείται προς αποφυγήν δυσφήμισης τρίτων, κάτι που είναι
πολύ εύκολο να συμβεί λόγω άγνοιας και που επισύρρει σοβαρότατες χρηματικές
ποινές και απαιτήσεις. Έτσι, πληροφορίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα (ή
οργανώσεις) πρέπει να είναι ακριβείς και τεκμηριωμένες, ενώ γνώμες ή απόψεις
γιά τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να τα εμφανίζουν με τρόπο που να θίγει την τιμή
και υπόληψη τους. Επιπλέον, θα πρέπει να αποδίδεται η αρμόζουσα τιμή.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σελίδων WWW του ΕΜΠ για εμπορικής
φύσεως διαφημίσεις τρίτων. Ακόμη, δεν επιτρέπεται η χρήση συνδέσεων με
σελίδες WWW εκτός ΕΜΠ (π.χ. ιδιωτών), εκτός εάν τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες
του Ιδρύματος (π.χ. σύνδεση με sites χορηγών συνεδρίων που διοργανώνονται
από το Ιδρυμα) και φυσικά άν ο όποοις τρίτος (εκτός ΕΜΠ) συνεργάζεται θεσμικά
με το Ιδρυμα και υπάρχει αμοιβαίο όφελος με διαφάνεια. Επιτρέπονται μόνο
συνδέσεις με σελίδες του ΤΕΕ, των επαγγελματικών συλλόγων που αντιστοιχούν
στα Τμήματα, της ΓΓΕΤ και των ερευνητικών κέντρων τα οποία εποπτεύει η
τελευταία, των Υπουργείων και των επιστημονικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
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Σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητείται η
άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη πριν χρησιμοποιηθεί το υλικό για αποθήκευση σε
Η/Υ του Ιδρύματος και ανάρτηση στο WWW.
Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση υλικού που ενθαρρύνει τρίτους στο να διαπράξουν
παράνομες πράξεις.
Τέλος, χρειάζεται προσοχή σε υλικό που προέρχεται απο το εξωτερικό, όπου
μπορεί να είναι νόμιμο, όχι όμως και στη χώρα μας. Οι διαχειριστές των
συστημάτων WWW είναι συνυπεύθυνοι με τους “συγγραφείς” των σελίδων με
παράνομο ή ανάρμοστο περιεχόμενο.
Προσθήκες/αλλαγές:
Γιάνη Μαϊστρου, Γιάννη Παλυβού, Γιώργου Παναγιώτου
Άνοιξη 2000
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