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Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Virtual Mail 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 1 

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ:  

ΠΕΡΙΟΧΗ(DNS):  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
1
:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail):  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 2 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail):  

LDAP username:  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail):  

LDAP username:  

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν ελέγχει τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή νομιμότητά της. Η ορθή χρήση της 
υπηρεσίας 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. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται σε ομάδες της Πολυτεχνειακής 
κοινότητας που κατέχουν ήδη κάποια δικτυακή υποπεριοχή του ΕΜΠ όπως Σχολές, 
Τομείς, Εργαστήρια, Διοικητικές Διευθύνσεις και Τμήματα του ΕΜΠ.  

 Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί προϊόν 
παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία.  

 Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων με στόχο την παρενόχληση, δυσφήμιση ή 
προσβολή τρίτων προσώπων. 

 Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εγγεγραμμένου χρήστη από 
τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη 
χρήση του λογαριασμού του θα πρέπει να ενημερώσει το Κέντρο Δικτύων. 

 Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων τα οποία περιέχουν ιούς ή αρχεία τα οποία 
μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές.  

                                                           
1
 Μέλος ΔΕΠ (Πρόεδρος Σχολής, Διευθυντής Τομέα, Διευθυντής Εργαστηρίου) ή Διευθυντής, Προϊστάμενος 

Διοικητικής Υπηρεσίας. 
2
 Ορίζονται από τον Υπεύθυνο. 
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 Το Κέντρο Δικτύων δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

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). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Υποστήριξης 
χρηστών (helpdesk) στην διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr, στον αριθμό 210 772-1861 (fax 
210 772-1866) ή επισκεπτόμενοι οι ίδιοι τα γραφεία του ΚΕΔ (Δευτέρα έως Παρασκευή, 
9:00πμ – 9:00μμ). 
 
 
 
 

Ημερομηνία:     

Ο Αιτών/ούσα:   Εγκρίνεται:  

Υπογραφή:   Υπογραφή:  

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