ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
(ΚΕΠΥΕΣ)
www.army.gr
Το διαδίκτυο στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Πριν συμπληρώσετε την αίτηση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης στην επόμενη σελίδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
(συμπληρώνονται από τον αιτούμενο)

Επώνυμο ‐ Όνομα – Πατρώνυμο
Αριθμός Μητρώου ή ταυτότητας1
Βαθμός - Όπλο ‐ Σώμα ή Κατηγορία
Επιτελικό Γραφείο ή Διεύθυνση
Υπηρεσιακή Ιδιότητα 2
Όροφος
Γραφείο
Τηλέφωνο Εργασίας
Αριθμός Φαξ Εργασίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (κινητό)
Όνομα Υπολογιστή Εργασίας
(δεν συμπληρώνεται σε
περίπτωση καινούργιου
υπολογιστή)
Αιτιολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(συμπληρώνεται από ΚΕΠΥΕΣ)

(συμπληρώνεται από τον αιτούμενο)

Προτεινόμενο όνομα χρήστη (username):

Username:

Ενέργειες Τμήματος ∆ιαδικτύου (ΚΕΠΥΕΣ/6Δ)
Ημερομηνία παραλαβής αίτησης:
Ημερομηνία διεκπεραίωσης:
Ο Διαχειριστής:

1
2

Απαιτείται για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση αίτησης αλλαγής στοιχείων π.χ κωδικός πρόσβασης
Γράψτε την υπηρεσιακή ιδιότητα σας, π.χ. Δντης 3ου ΕΓ , Βοηθός 2ου Γραφείου, Διοικητής 508 ΤΠ κλπ
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΓΕΣ

1. Η υπηρεσία σύνδεσης παρέχεται δωρεάν στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του
Γενικού Επιτελείου Στρατού με σκοπό την εξυπηρέτηση εργασιακών αναγκών, βελτίωση
της δυνατότητας επικοινωνίας και μείωση της γραφειοκρατίας.
2. Ο παρεχόμενος λογαριασμός σύνδεσης, είναι αυστηρά προσωπικός και δεν
μεταβιβάζεται.
3. Για κάθε λογαριασμό χρήστη είναι επιτρεπτή μία μόνο ταυτόχρονη σύνδεση.
4. Απαγορε ύε ται :
- Η γνωστοποίηση και η χρήση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους.
-Η μετακίνηση του Η/Υ σε άλλο χώρο.
-Η εγκατάσταση προγραμμάτων πέραν από αυτών που εγκαθιστά το Τμήμα Διαδικτύου του
ΚΕΠΥΕΣ
-Η χρήση οποιασδήποτε φορητής εφαρμογής (portable application) ή εφαρμογών εικονικού
δικτύου (VPN-tunneling).
-Η πρόσβαση, επεξεργασία, αποθήκευση ή διακίνηση διαβαθμισμένων πληροφοριών,
κρυπτογραφημένων ή μη, υλικού παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, βίαιου περιεχομένου,
ή μολυσμένου από ιούς.
5. Απαιτείται πλήρης συμμόρφωση από το χρήστη στους νόμους περί προσωπικών δεδομένων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συστάσεις της ΕΕ και άλλων οργανισμών επί του θέματος.
6. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή οι ενέργειες που γίνονται από τον χρήστη, δεν
εκφράζουν- δεσμεύουν το τμήμα Διαδικτύου του ΚΕΠΥΕΣ, ή το ΓΕΣ γενικότερα. Ε ίναι
αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση ή προσπάθεια παραβίασης του Η/Υ ή
του λογισμικού, με σκοπό τη παράκαμψη της ασφάλειας, αυτόματα θα διακόπτεται η σύνδεση
και θα γίνεται ιεραρχική αναφορά του συμβάντος για διακρίβωση και επιβολή πειθαρχικών ή
ποινικών ευθυνών. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν μπορεί να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση, ή αξίωση εναντίον της Υπηρεσίας, ή να απαιτήσει καταβολή
οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν ζημία που υπέστη εξαιτίας των παραπάνω ενεργειών
του χρήστη και της υπηρεσίας.
8. Τα ατομικά στοιχεία συγκεντρώνονται με σκοπό τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση
υποστήριξης του χρήστη και δεν κοινοποιούνται σε κανένα αναρμόδιο πρόσωπο ή φορέα.
Κατανόησα και συμφωνώ με τους πιο πάνω όρους
[ Υπογραφή Διευθυντή /Προϊστάμενου ]
[ ΤΣΥ ]

[ Ο Αιτών ]

..../...../201...
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όλο το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του ΓΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. O αιτούμενος αποστέλλει ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά ή με fax συμπληρωμένη την παρούσα αίτηση στο ΚΕΠΥΕΣ/6δ
και θα εξυπηρετείται το συντομότερο δυνατό. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος στοιχείων, ο χρήστης θα ενημερώνεται
τηλεφωνικά για την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Η αίτηση θεωρείται έγκυρη, όταν φέρει την υπογραφή του αιτούντα και είναι θεωρημένη από τον άμεσα προιστάμενο του.
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών
(

Τηλέφωνο

210-655-3900

Fax

210-655-3909

E-mail

postmaster@army.gr

Διεύθυνση

Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ 15451, Χολαργός

Έκδοση Εντύπου 2.2 –17 Ιουν 2016

