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Σκοπός Πολιτικής 
Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην προστασία του δικτύου πληροφορικής (από εδώ και στο εξής 

δίκτυο) του Πανεπιστημίου μέσω βέλτιστων πρακτικών χρήσης και ασφάλειας. Στόχος της 

πολιτικής είναι να καθορίσει τους κανόνες χρήσης του δικτύου και διαχείρισης της δικτυακής 

υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πολιτική υιοθετεί τις πρόνοιες του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Οι κανόνες αυτοί είναι απαραίτητοι 

προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα των 

δεδομένων που διακινούνται στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.  

H πολιτική αυτή είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου δικτύου 

για το Πανεπιστήμιο Κύπρου που ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών του.  

 

Πεδίο εφαρμογής 
Αυτή η πολιτική ισχύει για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, τους φοιτητές, τους 

συνεργάτες, τους κατόχους λογαριασμών επισκεπτών και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δύναται 

να συνδέσει συσκευές στο δίκτυο του Πανεπιστημίου ή να κάνει χρήση αυτού με οποιονδήποτε 

τρόπο.  

Αυτή η πολιτική ισχύει επίσης για όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες 

για πρόσβαση στο δίκτυο, είτε έχουν χορηγηθεί από το πανεπιστήμιο είτε έχουν αποκτηθεί με 

άλλο τρόπο. Αυτές οι συσκευές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε υπολογιστές 

γραφείου, φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα (smartphones), tablets, εξυπηρετητές και 

οποιαδήποτε άλλο εξοπλισμό που είναι σε θέση να επικοινωνεί μέσω του δικτύου του 

Πανεπιστημίου. 
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Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου 
 

1. Διαχείριση Δικτύου 

1.1. Η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής (ΥΠΥ) είναι υπεύθυνη για το δίκτυο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο επεκτείνεται στην Πανεπιστημιούπολη Αγλαντζιάς, 

στο Πανεπιστήμιο (Κτήρια Ακαδημίας), καθώς και στα περιφερειακά κτήρια. Ο Τομέας 

Δικτύων της ΥΠΥ έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και 

τη συνεχή αναβάθμιση του δικτύου. 

1.2. Η ΥΠΥ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλου του εξοπλισμού δικτύου όπως π.χ.  

δρομολογητών (routers), μεταγωγέων δικτύου (switches), τοίχων προστασίας 

(firewalls) και σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points) που διαμορφώνουν την 

υποδομή δικτύου του Πανεπιστημίου, καθώς και υπηρεσιών δικτύου όπως 

ονοματοδοσίας και διευθυνσιοδότησης (DNS/DHCP). 

1.3. Η πρόσβαση στον εξοπλισμό δικτύου επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΥΠΥ και πρέπει να γίνεται μόνο μέσω ασφαλών 

πρωτοκόλλων. 

1.4. H ΥΠΥ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παροχή και την διαχείριση της υπηρεσίας 

ασύρματου δικτύου στο Πανεπιστήμιο.  

1.5. Η ΥΠΥ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των διαδικτυακών 

ονομάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου κάτω από το domain ucy.ac.cy. 

1.6. Η ΥΠΥ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παροχή και διαχείριση των διευθύνσεων 

δικτύου (IP addresses) του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

2. Σύνδεση στο Δίκτυο του Πανεπιστημίου 

2.1. Οι χρήστες του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται να συνδέουν δικτυακό εξοπλισμό 

(switches, routers, firewalls, access points) στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.  

2.2. Οι χρήστες του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται να συνδέουν οποιαδήποτε συσκευή 

που μεταδίδει υπηρεσίες δικτύου όπως DNS και DHCP στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. 

2.3. Απαγορεύεται η χρήση εφαρμογών που επιχειρούν να αλληλεπιδράσουν ή να 

παρέμβουν στον εξοπλισμό δικτύου του Πανεπιστημίου, όπως π.χ. port scanning, 

eavesdropping, spoofing. 

2.4. Απαγορεύεται η χρήση εφαρμογών που επιχειρούν να προσβάλουν ή να μειώσουν τη 

λειτουργικότητα του δικτύου του Πανεπιστημίου, όπως π.χ. denial of service attack, 

brute force attack.  

2.5. Η ΥΠΥ παρέχει την απαραίτητη μέθοδο ταυτοποίησης και κρυπτογραφημένης 

πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας εφαρμόζονται ανάλογα 

με τις ανάγκες. 
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3. Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

3.1. Για τη διασφάλιση της προστασίας του δικτύου, όλες οι προσβάσεις από και προς το 

διαδίκτυο πρέπει να περνούν αποκλειστικά από τους κόμβους σύνδεσης / τοίχους 

προστασίας (firewalls) που παρέχονται από την ΥΠΥ. 

3.2. Στους τοίχους προστασίας (firewalls), όλες οι εισερχόμενες ή εξερχόμενες συνδέσεις 

δικτύου (network sessions) ελέγχονται για σκοπούς: 

 Περιορισμού της έκθεσης των υπηρεσιών δικτύου στο διαδίκτυο  

 Μείωσης του κινδύνου πειρατείας (hacking), επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης  

(DDoS attacks), IP spoofing, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης πληροφοριών κ.α. 

 Αποτροπής εισόδου κακόβουλου λογισμικού (malware) και επερχόμενων απειλών 

στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.  

 Αποτροπής επισκέψεων σε παράνομες ιστοσελίδες (web-filtering), ή σε 

ιστοσελίδες που στόχο έχουν την υποκλοπή δεδομένων (phishing sites). 

3.3. H πρόσβαση από το διαδίκτυο προς το εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου είναι εξ 

ορισμού κλειστή στους τείχους προστασίας (firewalls) του Πανεπιστημίου. Πρόσβαση 

προς το δίκτυο του Πανεπιστημίου επιτρέπεται μόνο προς συγκεκριμένες διευθύνσεις 

και υπηρεσίες, όπως αυτές καθορίζονται από τους διαχειριστές των υπηρεσιών. Οι 

χρήστες που επιθυμούν πρόσβαση από το διαδίκτυο προς συγκεκριμένη IP 

διεύθυνση/υπηρεσία εντός του Πανεπιστημίου μέσω του τείχους προστασίας του 

Πανεπιστημίου (firewall), πρέπει να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στον Τομέα 

Πληροφορικής Υποστήριξης της ΥΠΥ. 

 

4. Ασφάλεια Δικτύου 

4.1. Όλες οι συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο πρέπει να διαθέτουν τις τελευταίες 

ενημερώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος και των εγκατεστημένων 

λογισμικών και υλισμικών. Επίσης να διαθέτουν, όπου εφαρμόζεται, λογισμικό 

προστασίας (antivirus) ενημερωμένο με τις τελευταίες εκδόσεις.  

4.2. Όλες οι συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο 

που να απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

4.3. Εάν παρατηρηθεί περιστατικό ασφαλείας δικτύου από χρήστη, είναι ευθύνη του να 

αναφέρει το περιστατικό στην ΥΠΥ. 

4.4 Η ΥΠΥ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας του δικτύου, 

σύμφωνα με το Άρθρο 32 του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση:  
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α) της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

β) της διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της 

αξιοπιστίας των δικτυακών συστημάτων σε συνεχή βάση, αλλά και σε περίπτωση 

φυσικού ή τεχνικού συμβάντος 

γ) την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας των δικτυακών συστημάτων. 

 

5. Παρακολούθηση και έλεγχος 

5.1. Το Πανεπιστήμιο, μέσω των διαχειριστών συστημάτων ασφαλείας, διατηρεί το 

δικαίωμα να: 

 Διασφαλίζει την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας δικτύου και να εξετάζει 

πληροφορίες που σχετίζονται με οποιοδήποτε εικαζόμενο περιστατικό παραβίασης 

της ασφάλειας του δικτύου. 

 Ελέγχει τα επίπεδα ασφαλείας οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται με το δίκτυο του 

Πανεπιστημίου, καθώς και τα επίπεδα αξιοποίησης του δικτύου.  

 Εξετάζει και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες κίνησης του δικτύου, καθώς και τα 

αρχεία καταγραφής σφαλμάτων του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου 

(logs). Τα αρχεία καταγραφής (logs) θα διατηρούνται για διάστημα 90 ημερών, όπου 

αυτό εφαρμόζεται. 

 Προχωρεί σε αποτιμήσεις προσβλητότητας (vulnerability assessments) και ελέγχους 

διείσδυσης (penetration testings) στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, για σκοπούς 

ελέγχου της ασφάλειας του δικτύου του Πανεπιστημίου. 

5.2. Απαγορεύεται η παρακολούθηση του δικτύου μέσω μη εξουσιοδοτημένων 

εφαρμογών.  

5.3. Οι διαχειριστές των συστημάτων ασφαλείας παρακολουθούν:  

 πληροφορίες αναφορικά με την χρήση του δικτύου από χρήστες/συσκευές/IP 

διευθύνσεις 

 περιστατικά παραβίασης ασφάλειας στο δίκτυο του Πανεπιστημίου (Malware, 

attacks, trojans, etc) 

 πληροφορίες σχετικά με χρήστες/συσκευές/IP διευθύνσεις που επισκέπτονται 

παράνομες ιστοσελίδες ή ιστοσελίδες που στόχο έχουν την υποκλοπή 

δεδομένων (phishing sites) 

 πληροφορίες αναφορικά με χρήση εφαρμογών μέσω του δικτύου του 

Πανεπιστημίου 

 πληροφορίες που εξυπηρετούν στην προστασία του δικτύου του 

Πανεπιστημίου από κακόβουλες ενέργειες. 
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6. Κώδικας Δεοντολογίας 

Οι διαχειριστές των συστημάτων ασφαλείας οφείλουν να σέβονται την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που λαμβάνουν και δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες 

αυτές σε τρίτους, χωρίς τη δέουσα εξουσιοδότηση, εκτός και αν υπάρχει νομική 

υποχρέωση. Επιπλέον, οι διαχειριστές των συστημάτων αυτών οφείλουν να προστατεύουν 

το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 
 

7. Παραβίαση πολιτικής 

Κάθε συσκευή ή χρήστης που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει αυτήν την πολιτική ή ότι 

προκαλεί προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου 

του Πανεπιστημίου ή τα συστήματα που είναι συνδεδεμένα σε αυτό, υπόκειται σε:  

 Άμεση αποσύνδεση από το δίκτυο του Πανεπιστημίου, ή  

 Επιβολή περιορισμών στο δίκτυο που αξιοποιεί. 

 

 

8. Έγκριση πολιτικής  

Η πολιτική αυτή έχει εγκριθεί από το πιο κάτω αρμόδιο όργανο, και θα αναθεωρείται 

όταν κρίνεται αναγκαίο. 
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Έγκρισης 
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