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Πληροφορίες Εγγράφου 
Αρχή Έκδοσης Τομέας Συστημάτων  

Αναθεώρηση - Συνεργασία  Τομέας Συστημάτων 

Αρχή Εφαρμογής Τομέας Συστημάτων 

Άλλες Αναφορές Εγγράφων  

Διαχείριση Εγγράφου 
Το παρόν έγγραφο υπόκειται στη διαδικασία διαχείρισης μεταβολών και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα 

καταγράφονται παρακάτω.  

Αρχείο Τροποποίησης Εγγράφου 
Έκδοση Ημερομηνία Κυκλοφορία Τροποποιήσεις Όνομα Εγγράφου 

001 22/06/2011 Πρόχειρο 1η έκδοση έγγραφου, 

Λευτέρης  Ζαχαρία 

Data Center Rules 

draft.docx 

002 23/06/2011 Σχόλια Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-001-GR.doc 

003 16/11/2011 Σχόλια Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-002-GR.doc 

004 24/11/2011 Διορθώσεις Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-002-GR.doc 

005 17/5/2012 Διορθώσεις Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-002-GR.doc 

006 22/6/2012 Σχόλια Γραφείου 

Ασφάλειας 

Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-003-GR.doc 

007 28/6/2012 Σχόλια Α.Κ.Σ. / ΤΔκΤ Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-004-GR.doc 

008 05/07/2012 Προσθήκες Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-004-GR.doc 

009 11/07/2012 Προσθήκες Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-004-GR.doc 

010 30/11/2012 Προσθήκες Λευτέρης Ζαχαρία UCY- DCR-004-GR.docx 

011 19/12/2012 Προσθήκες Λευτέρης Ζαχαρία UCY- DCR-005-GR.docx 
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012 21/02/2013 Διορθώσεις Ευτύχιος Ευτυχίου, 

Λευτέρης Ζαχαρία 

UCY- DCR-005-GR.docx 

013 4/6/2013 Διορθώσεις ΚΔ LRC Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-006-GR.docx 

014 12/6/2013 Ενσωμάτωση νέων 

οδηγιών 

προϊστάμενου ΥΠΣ 

Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-007-GR.docx 

015 23/9/2013 Αναθεωρήσεις Ευτύχιος Ευτυχίου UCY- DCR-007-GR.docx 

016 11/11/2013 Τροποποίηση 

πρόσβασης, 

προσθήκη χρήσης 

καρτών 

Ευτύχιος Ευτυχίου 

Λευτέρης Ζαχαρία 

UCY- DCR-007-GR.docx 

17 23/07/2014 Τροποποίηση 

πρόσβασης στην 

Πανεπιστημιούπολη, 

με την χρήση κάρτας 

Λευτέρης Ζαχαρία UCY- DCR-008-GR.docx 

18 14/12/2016 Αναθεωρήσεις Λευτέρης Ζαχαρία UCY- DCR-009-GR.docx 

19 21/11/2019 Αναθεωρήσεις Ευτύχιος Ευτυχίου 

Αιμίλιος Χατζηπροκόπη 

UCY- DCR-010-GR.docx 

Ειδοποίηση Ασφάλειας Έκδοσης 
Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να γνωρίζει ότι η έκδοση του συγκεκριμένου φυσικού 
αντιγράφου ίσως να μην είναι η πλέον πρόσφατη. Η πιο πρόσφατη έκδοση, που αντικαθιστά όλες τις 
προηγούμενες, είναι διαθέσιμη από τον Τομέα Συστημάτων της ΥΠΥ. Η περιοδική εξοικείωση με την πιο 
πρόσφατη έκδοση και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας πολιτικής είναι πάντα ευθύνη όλων 
εκείνων στους οποίους αυτή η πολιτική έχει εφαρμογή. 

1. Εισαγωγή 
Το έγγραφο αυτό καλύπτει την τελευταία πολιτική και κανονισμούς που αφορούν τα Κέντρα Δεδομένων  

της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής (ΥΠΥ). 

2. Ορισμοί 
Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό έχουν την ακόλουθη σημασία: 
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 «Κέντρο Δεδομένων (ΚΔ)» σημαίνει το δωμάτιο/κτίριο το οποίο φιλοξενεί αποκλειστικά εξυπηρετητές 

και άλλο μηχανογραφικό για να  παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής στο Π.Κ.. Το ΚΔ συνήθως 

τροφοδοτείται από εξειδικευμένα συστήματα κλιματισμού και συστήματα συνεχούς παροχής σταθερού 

ρεύματος, και επίσης περιλαμβάνει σύστημα πυρασφάλειας και σύστημα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης. Η Αγγλική ορολογία του ΚΔ είναι Data Center. 

 «Επισκέπτης» σημαίνει οποιοδήποτε άτομο εισέλθει σε ΚΔ ακολουθώντας τους κανονισμούς  και την 

πολιτική των ΚΔ. 

 «Ιδιοκτήτης» σημαίνει o υπεύθυνος και ο διαχειριστής του ΚΔ. Για τα ΚΔ της ΥΠΥ, ιδιοκτήτης είναι ο 

Τομέας Συστημάτων (ΤΣ).  

  «Εσωτερικός συνεργάτης» σημαίνει το άτομο που είναι μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και στο 

οποίο παρέχεται φιλοξενία για τον εξοπλισμό του εντός ενός από τα ΚΔ της ΥΠΥ (π.χ. τοπικοί 

υποστηρικτές), όπως επίσης και άτομα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία καλούνται από 

την ΥΠΥ για να παρέχουν υπηρεσίες ή να εκτελέσουν εργασίες εντός των ΚΔ ( π.χ. άτομα των Τεχνικών 

Υπηρεσιών). 

 «Εξωτερικός συνεργάτης» σημαίνει το άτομο που είναι δεν μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και 

στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στα ΚΔ, όπως, εταιρείες συντήρησης συστημάτων κλιματισμού, 

εταιρείες  προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, εταιρείες  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εταιρείες  

προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού, κ.α. 

 «Μηχανικός Επιφυλακής» σημαίνει το άτομο της ΥΠΥ που παρέχει υπηρεσίες επιφυλακής για κρίσιμα 

επιχειρησιακά συστήματα και το διαδίκτυο του ΠΚ. 

3. Κέντρα Δεδομένων της ΥΠΥ 
Τα ΚΔ της ΥΠΥ είναι: 

1. Το Κτίριο «S» δίπλα από το πρώην Κτίριο της ΥΠΥ στα Κεντρικά Κτίρια του ΠΚ (Ακαδημία). 

2. Το Β317A στο Κτίριο ΧΩΔ-02 (Κτίριο Χώρων Διδασκαλίας της ΣΟΕΔ) στην Πανεπιστημιούπολη. 

3. Το Β111 στο Κτίριο ΚΕΠ (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης).  

4. Δικαίωμα πρόσβασης στα ΚΔ 
Πρόσβαση στα ΚΔ της ΥΠΥ έχουν: 

1. Ο  ιδιοκτήτης των ΚΔ. 

2. Το προσωπικό του Τομέα Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών (ΤΔκΤ). 

3. Οι εσωτερικοί συνεργάτες που έχουν φιλοξενούμενο εξοπλισμό στα ΚΔ και έχουν εξασφαλίσει 

σχετική εξουσιοδότηση για πρόσβαση για εκτέλεση καθημερινών εργασιών.  
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Σε περιπτώσεις ανάγκης πρόσβασης για εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών που έχουν δηλωθεί, 

δικαίωμα πρόσβασης έχουν: 

4. Οι εσωτερικοί συνεργάτες με τη συνοδεία ενός ιδιοκτήτη του ΚΔ ή ατόμου του ΤΔκΤ, ή μόνοι τους 

εάν έχουν εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη. 

5. Εξωτερικοί συνεργάτες, μόνο με τη συνοδεία ενός ιδιοκτήτη ή/και τη συνοδεία εσωτερικού 

συνεργάτη, αναλόγως  της περίπτωσης. Π.χ. στην περίπτωση βλάβης κλιματιστικού συστήματος, η 

υπεύθυνη εταιρεία που θα επιδιορθώσει το κλιματιστικό, με συνοδεία από άτομο των Τ.Υ. ή/και 

άτομο (ιδιοκτήτη ΚΔ ή προσωπικό του ΤΔκΤ ) της ΥΠΥ. 

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. φωτιά, πλημμύρα, ενεργοποίηση συστήματος πυρασφάλειας, 

εγκλωβισμός ατόμου, τραυματισμός ατόμου, επίλυση προβλημάτων κλιματιστικού), δικαίωμα πρόσβασης 

έχουν: 

6. Οι φύλακες του ΠΚ. 

7. Οι μηχανικοί επιφυλακής της ΥΠΥ. 

8. Οι μηχανικοί επιφυλακής των Τ.Υ.  

9. Σε οποιοδήποτε άτομο πάρει έκτακτη εξουσιοδότηση για πρόσβαση στα ΚΔ  από τον Προϊστάμενο 

της ΥΠΥ, τον Υπεύθυνο ΤΣ ή τον Υπεύθυνο ΤΔκΤ.  

Δικαίωμα πρόσβασης στα ΚΔ δίδεται μόνο για εκτέλεση του σκοπού της επίσκεψης στο ΚΔ. Γενικά 

αποφεύγεται η πρόσβαση στα ΚΔ χωρίς λόγο.  Το δικαίωμα πρόσβασης δεν δύναται να μεταφερθεί σε 

τρίτους. Στις περιπτώσεις όπου ο εσωτερικός συνεργάτης έχει εξασφαλίσει εξουσιοδότηση από τον 

ιδιοκτήτη για πρόσβαση χωρίς συνοδεία, σημειώνεται ότι αυτός  φέρει πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια του 

ΚΔ. 

4.1 Διαδικασία πρόσβασης 
Όσα άτομα έχουν εξουσιοδότηση για πρόσβαση στα ΚΔ, χρησιμοποιούν την ατομική τους κάρτα για 

πρόσβαση σε αυτά. 

Για όσους δεν έχουν εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε ένα από τα ΚΔ με χρήση της ατομικής τους κάρτας, 

για εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών, θα πρέπει να συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά 

η διαδικτυακή αίτηση για πρόσβαση στα ΚΔ και η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο  Φόρμα Πρόσβασης στα 

ΚΔ). Μετά από έγκριση του ιδιοκτήτη ο ενδιαφερόμενος  με την συνοδεία του εσωτερικού συνεργάτη, θα 

ανοίγει και κλείνει το ΚΔ. Με το πέρας της εργασίας θα πρέπει να ασφαλίζεται  ο χώρος.  

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για εσωτερικούς συνεργάτες που έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή αίτησης. 

5. Τοποθέτηση εξοπλισμού στα ΚΔ 
Ο εξοπλισμός που στεγάζεται στα ΚΔ ανήκει στον ΤΣ και τον ΤΔκΤ της ΥΠΥ. Γενικός κανόνας είναι ότι : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tObRjayNjkCNjWdT6YAFMGumgl-8X4BEsD6mHc58dOlUQ1U1RUhYMVkwMTY5RldSSERaV1daREpHTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tObRjayNjkCNjWdT6YAFMGumgl-8X4BEsD6mHc58dOlUQ1U1RUhYMVkwMTY5RldSSERaV1daREpHTy4u
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 ο δικτυακός εξοπλισμός μπαίνει σε καμπίνες διαστάσεων 80εκ. * 80 εκ. , οι οποίες διαχειρίζονται 

από τον ΤΔκΤ 

 οι εξυπηρετητές μπαίνουν σε καμπίνες  εξυπηρετητών 42U  (πλάτος 60εκ. ή 70 εκ., βάθος 80-

120εκ), οι οποίες διαχειρίζονται από τον ΤΣ 

Η φιλοξενία εξοπλισμού άλλων οντοτήτων στα ΚΔ είναι δυνατή μόνο μετά από έγκριση από τον ΤΣ και μετά 

από αξιολόγηση η οποία θα βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: 

 Διαθεσιμότητα φυσικού χώρου 

 Διαθεσιμότητα των απαραίτητων σημείων δικτύου και σημείων ηλεκτροδότησης 

 Επάρκεια ικανοποιητικής ηλεκτροδότησης (μετά από επιβεβαίωση των ΤΥ) 

 Επάρκεια ικανοποιητικού κλιματισμού (μετά από επιβεβαίωση των ΤΥ) 

Προτεραιότητα θα δίδεται σε εξοπλισμό που παρέχει κάποια επιχειρησιακή υπηρεσία στην Πανεπιστημιακή 

Κοινότητα. 

Ο φιλοξενούμενος εξοπλισμός πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετείται εντός των καμπινών και σε τοποθεσίες 

που αναδείχνονται από τον ΤΣ και επί της παρουσίας του. Εξοπλισμός που δεν έχει πρόνοια για τοποθέτηση 

σε καμπίνα (π.χ. εξυπηρετητές τύπου tower ή floor-standing) δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στα ΚΔ. Ο 

φιλοξενούμενος εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει και ολόκληρη καμπίνα. Το κόστος και η προμήθεια 

των απαραίτητων εξαρτημάτων (όπως καλώδια ρεύματος τύπου C13-C14, IP-KVM adapter, server cable 

manager, καλώδια δικτύου και άλλα) για διασύνδεση του εξοπλισμού τα επιβαρύνεται ο αιτητής 

φιλοξενίας/ιδιοκτήτης του εξοπλισμού. 

Για την τοποθέτηση του εξοπλισμού εντός μιας καμπίνας πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες: 

 Ο κάθε εξοπλισμός πρέπει να φέρει ετικέτα με: 

 Τον αριθμό συστήματος (system number) 

 Το Fully Qualified Domain Name (FQDN) 

 Το IP Address 

 To barcode από το Σύστημα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων του ΠΚ  

 Ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται εντός των προκαθορισμένων αριθμών “U”. Δεν πρέπει να 

αφήνονται κενά ή  να γίνεται τοποθέτηση το 1/3  ή στο 2/3 του “U”. 

 Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει οδηγό καλωδίων (cable manager) στο πίσω μέρος και συρταρωτούς 

οδηγούς (rail guides) στα πλάγια που να επιτρέπουν την τακτοποίηση όλων των καλωδίων 

(ρευμάτων, δικτύου, διασύνδεσης με άλλη συσκευή), όπως επίσης και τη δυνατότητα τραβήγματος 

του εξοπλισμού μπροστά χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του εξοπλισμού ή του ο υπόλοιπου 

άλλου εξοπλισμού εντός της καμπίνας.  

 Τα καλώδια πρέπει απαραίτητα να τακτοποιούνται χρησιμοποιώντας τους οδηγούς καλωδίων του 

εξοπλισμού αλλά και της καμπίνας, έτσι ώστε να μην προεξέχουν ή να κρέμονται εντός ή εκτός της 

καμπίνας. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες σωστής τοποθέτησης από τα άτομα του ΤΣ 

αναλόγως της καμπίνας (π.χ. τα καλώδια δικτύων να περνούν από τους δεξιούς οδηγούς καλωδίων 

καμπίνας και τα ρεύματα από τους αριστερούς). 
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 Όπου υπάρχει 2ο τροφοδοτικό σε εξοπλισμό, αυτό πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστή μονάδα 

διανομής ρεύματος (PDU – power distribution unit) από αυτήν που χρησιμοποιεί το 1ο τροφοδοτικό. 

 Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μέσω IP-KVM adapter στα διαθέσιμα KVM switches του 

παρέχονται σε κάθε καμπίνα για πρόσβαση στην κεντρική οθόνη/πληκτρολόγιο/ποντίκι.  

 Πρέπει πάντοτε να ρυθμίζονται και να χρησιμοποιούνται οι δικτυακές θύρες διαχείρισης 

(management ports) των εξυπηρετητών έτσι ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη διαχείρισή 

τους (τουλάχιστο σβήσιμο και ξεκίνημα) χωρίς την ανάγκη για φυσική επίσκεψη εντός του ΚΔ. 

 Σε περίπτωση φιλοξενίας ολόκληρης καμπίνας, αυτή πρέπει να τοποθετηθεί στον ενδεικνυόμενο 

χώρο, και οι δικτυακές και τροφοδοτικές συνδέσεις να γίνουν κατόπιν οδηγιών του ΤΣ/ΤΔκΤ και των 

ΤΥ. Σε ουδεμία περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτές «προσωρινές» συνδέσεις οι οποίες δεν έχουν 

εγκριθεί από τον ΤΣ. 

Εξοπλισμός ο οποίος για κάποιο λόγο είναι ανενεργός και στεγάζεται εντός κάποιας καμπίνας σε ΚΔ, θα 

πρέπει να φέρει αυτοκόλλητη σήμανση «ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» στο μπροστά μέρος του εξοπλισμού 

στην καμπίνα, και τα καλώδια τροφοδότησης ρεύματος να μην είναι συνδεδεμένα.  Αυτή η πολιτική πρέπει 

να ακολουθείται έτσι ώστε σε περιπτώσεις όπου διακόπτεται η παροχή ρεύματος εντός του ΚΔ, όταν 

επιστρέφει η παροχή να μην ενεργοποιούνται αυτοί οι εξυπηρετητές. 

6. Σύστημα Κλιματισμού 
Το σύστημα κλιματισμού αποτελεί ευθύνη και διαχειρίζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις 

προβλήματος με τη θερμοκρασία ενημερώνονται αυτόματα οι μηχανικοί επιφυλακής των Τ.Υ. και της Υ.Π.Υ.. 

7. Παροχή Ρεύματος 
Η παροχή ρεύματος και ο εξοπλισμός για συνεχόμενη ροή ρεύματος (UPS, γεννήτριες) αποτελούν και 

διαχειρίζονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση εγκατάστασης  νέας καμπίνας, ειδοποιούνται οι 

Τ.Υ. για να φροντίσουν την παροχή τουλάχιστο 2 διαφορετικών φάσεων ρεύματος εντός της καμπίνας. Η 

διασύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της καμπίνας γίνεται πάντοτε από τις Τ.Υ. 

8. Εκτέλεση εργασιών στα ΚΔ 
Η εκτέλεση εργασιών εντός του ΚΔ γίνεται από τα πιο κάτω άτομα: 

8.1. Από την ΥΠΥ 
Από τον ΤΣ για εξυπηρετητές. 

Από τον ΤΔκΤ για δικτυακό εξοπλισμό. 

8.2. Από τους εσωτερικούς συνεργάτες 
Από τις Τ.Υ. για ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές ή αρχιτεκτονικές εργασίες. 
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Από τους υποστηρικτές τμημάτων για τοποθέτηση/συντήρηση/διαχείριση του εξοπλισμού τους που 

φιλοξενείται στο ΚΔ. Η τοποθέτηση νέου εξοπλισμού ή μεταφορά υφιστάμενου εξοπλισμού γίνεται 

μόνο υπό τη συναίνεση, ένδειξη και παρουσία ατόμων  του ΤΣ. 

8.3. Από τους εξωτερικούς συνεργάτες 
Για εργασίες  συντήρησης εξοπλισμού, ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να είναι πάντοτε υπό την 

επίβλεψη του υπευθύνου εργασίας, κατά όλη τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Αν ο 

υπεύθυνος εργασίας είναι εσωτερικός συνεργάτης, αυτός πιθανό να επιβλέπεται από τον ιδιοκτήτη των 

ΚΔ. 

8.4. Γενικά 
Χρησιμοποιείται μόνο ο αναγκαίος εξοπλισμός για την εκτέλεσης της εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, η πόρτα εισόδου του ΚΔ παραμένει κλειστή και το σύστημα κλιματισμού 

ανοικτό. Για αυτό και τα άτομα που θα εκτελέσουν εργασία εντός του ΚΔ, φέρουν ευθύνη για τη σωστή 

ενδυμασία τους. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει το ΚΔ να εγκαταλείπεται χωρίς να ασφαλίζεται από τα 

άτομα που εκτελούν εργασίες. 

Μετά από οποιασδήποτε εργασία, ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών φροντίζει για την 

καθαριότητα του χώρου και για την περισυλλογή κιβωτίων, καλωδίων και απορριμμάτων και την 

εξαγωγή τους από το ΚΔ. 

Διατηρούνται τα γενικά πρότυπα για Datacenters (Πρότυπο TIA-942), ειδικά για: 

 Σωστή τοποθέτηση καμπινών και διατήρηση κρύων/ζεστών διαδρόμων 

 Σωστή καλωδίωση εντός των καμπινών 

 Χρήση των οδηγών καλωδίων (cable managers) 

 Διαμοιρασμό του ρεύματος σε διαφορετικές ηλεκτρικές φάσεις, ανά καμπίνα και ανά εξοπλισμό. 

9. Πολιτική παρακολούθησης των ΚΔ 

9.1. Οπτική Παρακολούθηση  
Για την ασφάλεια των ΚΔ o ΤΣ έχει τοποθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στα ΚΔ, 

τα οποία περιλαμβάνουν κάμερες ασφαλείας. Εντός και εκτός του χώρου που υπάρχει σύστημα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης έχει τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα (Παράρτημα Α). Τα 

συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

1. Καταγραφή 5 φωτογραφιών ανά δευτερόλεπτο κατά την είσοδο και έξοδο στα δωμάτια των ΚΔ. 

2. Αποστολή περιοδικών αναφορών κάθε 4 ώρες με φωτογραφία του χώρου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση netbotz@ucy.ac.cy . Οι αναφορές περιλαμβάνουν όλα τα περιβαλλοντικά δεδομένα που 

αναφέρονται πιο κάτω. 

mailto:netbotz@ucy.ac.cy
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9.2. Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Δεδομένων 
Τα συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης έχουν ενσωματωμένους αισθητήρες οι οποίοι 

καταγράφουν  περιβαλλοντικά δεδομένα των ΚΔ.  Τα περιβαλλοντικά δεδομένα που καταγράφονται 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

1. Θερμοκρασία  

2. Υγρασία 

3. Ροή αέρα  

4. Κίνηση εντός του χώρου 

5. Άνοιγμα εισόδου  

10. Γενικοί κανόνες των ΚΔ 
1. Τα φώτα παραμένουν πάντοτε ανοικτά. 

2. Η πόρτα εισόδου παραμένει πάντοτε κλειστή. 

3. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών/φαγητού εντός των χώρων του ΚΔ. 

4. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός εξοπλισμού από εξυπηρετητές που δεν σας ανήκουν. 

5. Απαγορεύεται η άσκοπη επίσκεψη των ΚΔ. 

6. Οι χώροι των ΚΔ δεν χρησιμοποιούνται για αποθήκευση εξοπλισμού. 

7. Οι χώροι των ΚΔ διατηρούνται πάντοτε καθαροί. 

8. Απαγορεύεται η αλλαγή της ρύθμισης του κλιματιστικού, εκτός αν αυτό κριθεί αναγκαίο και 

εκτελεσθεί από τις ΤΥ.  
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Παράρτημα Α: Πινακίδα Παρακολούθησης 
 

 


