
 

 

Εγγραφή διαδικτυακών ονομάτων με κατάληξη διαφορετική 
του ucy.ac.cy 

Η διαχειριστική ομάδα των εξυπηρετητών ονοματοδοσίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, για την εγγραφή διαδικτυακών ονομάτων με κατάληξη διαφορετική 
του ucy.ac.cy εισηγείται να μην επιτρέπεται η εγγραφή τους για τους 
ακόλουθους λόγους: 
 

1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν είναι ISP για να προσφέρει hosting services. Η 
λειτουργία της υποδομής και παροχής DNS services παρέχεται για σκοπούς 
εξυπηρέτησης των αναγκών του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του domain 
ucy.ac.cy.   
 

2. Η εταιρείες που εγγράφουν domains παρέχουν υποστήριξη 24/7, με ενοίκιο 
από €1 έως €4 το μήνα κάτι που εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε. 
 

3. Όσο αφορά τα secondary TLD που θα γράφονται δεν θα υπάρχει κάποιος 
περιορισμός οπόταν μπορεί να γίνονται αιτήσεις  για .com, .net, .org .biz, 
.name κλπ. Αυτό θα επιφέρει πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων στο δίκτυο του 
πανεπιστημίου. Επιπλέον θα πρέπει να υιοθετηθούν κανόνες λειτουργίας που 
διέπουν την λειτουργία ενός Internet Serivice Provider. 
 

4. Είναι πιο ασφαλές η εξυπηρέτηση των dns Server  του Πανεπιστημίου να 
αφορά μόνο το suffix του Πανεπιστημίου. 
 

5. Αυξάνεται ο φόρτος εργασίας και οι ευθύνες στα άτομα που διαχειρίζονται 
την υπηρεσία DNS. 
 

6. Κόστος για αναβάθμιση υλικού και λογισμικού που αφορούν το συστήμα 
Ονοματοδοσίας. 
 

7. Όλα τα Δημόσιο Πανεπιστήμια της Κύπρου αποδέχονται εγγραφές στo 
σύστημα Ονοματοδοσίας με προϋπόθεση η κατάληξη του ονόματος να ανήκει 
στο Domain του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου.   
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Εισηγούμαστε να υιοθετηθούν τα ακόλουθα: 

Εισήγηση Πολιτικής που διέπει την εγγραφή ονομάτων κάτω 
από το suffix .ucy.ac.cy 

Άδεια χρήσης Διαδικτυακού Ονόματος κάτω από το .ucy.ac.cy θα παραχωρείται μόνο 
κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

1. Έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εγγραφή ονόματος κάτω από το .ucy.ac.cy όλες 
οι οργανωτικές και θυγατρικές Οντότητες του Πανεπιστημίου. 
 

2. Δεν περιέχει οποιεσδήποτε αισχρές λέξεις και ονόματα που περιλαμβάνουν 
χυδαία γλώσσα ή ονόματα που δεν συνάδουν με τους Νόμους της Κύπρου. 
 

3. Δεν σχετίζεται με πολιτικούς ή πολιτικές ή ιστορικές δραστηριότητες ή για τις 
οποίες απαιτείται άδεια από αρμόδια Κυπριακή Αρχή, εκτός αν δοθεί τέτοια 
άδεια και αυτό μας το αποδείξετε. 
 

4. Δεν περιλαμβάνει όρους σχετικά με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (π.χ. 
θέματα εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και διάσημων 
ονομάτων). 
 

5. Δεν είναι μικρότερο από τρεις χαρακτήρες. Έγκυροι χαρακτήρες σε 
διαδικτυακό όνομα  είναι μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (0-9,a-z) και 
παύλα (-). Μια παύλα (-) δεν μπορεί να εμφανίζεται στην αρχή ή στο τέλος 
του Διαδικτυακού Ονόματος.  
 

6. Η Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων επιφυλάσσει το δικαίωμα να 
αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τους Κανόνες οποτεδήποτε.  

 

 

 

Τομέας Δικτύων 

Νοέμβριο 2019 
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