ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ –
ΔΙΚΣΤΟΤ-Η/Τ Γ. Ν. ΑΜΟΤ
Ρόλοι – Αρμοδιόηηηες Νοζοκομείοσ
Τν Ννζνθνκείν δηαζέηεη ηελ αθόινπζε Πνιηηηθή Αζθαιείαο γηα ηελ ρξήζε
δεδνκέλσλ ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα πνπ
απαηηνύληαη ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα-δεδνκέλα θαη λα
απνθεύγεηαη ε ηπραία απώιεηα, ε αζέκηηε ρξήζε, ε αζέκηηε θαηαζηξνθή, ε
απαγνξεπκέλε δηάδνζε, ε παξάηππε πξόζβαζε θαη θάζε κνξθή ρξήζεο πνπ
αληίθεηηαη ζην λόκν, ηηο αξρέο δενληνινγίαο θαη εζηθήο.




















Καζήθνλ ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη λα ιακβάλεη όια εθείλα ηα κέηξα γηα λα
εμαζθαιίδεη όηη ε Πνιηηηθή Αζθαιείαο ηεξείηαη θαη όηη δελ παξαβηάδεηαη.
Επζύλε ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ
θαη ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη
ησλ ππνινγηζηώλ.
Τν Ννζνθνκείν ζα επηθπιάζζεηαη γηα θάζε λόκηκν δηθαίσκα ηνπ ζε θάζε
πεξίπησζε απώιεηαο ή δεκηάο ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα εθόζνλ απηό
πξνθύπηεη απνδεδεηγκέλα από ακέιεηα ηνπ ρξήζηε.
Τν Ννζνθνκείν πξνζπαζεί λα πξνζηαηεύζεη ηελ όπνηα απώιεηα πιεξνθνξηώλ.
Αλ απώιεηα πιεξνθνξίαο ζην ζύζηεκα νθείιεηαη ζε ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπ
πξνζσπηθνύ ή ζε νπνηαδήπνηε απνηπρία ηνπ πιηθνύ ή ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ
είλαη πέξα από ηα όξηα ηνπ ρξήζηε, ην Ννζνθνκείν ζα πξνζπαζήζεη λα
απνθαηαζηήζεη ηελ απώιεηα απηή θαη ηα δεδνκέλα απηά.
Οη εγθαηαζηάζεηο ζε ζπζηήκαηα, ππνινγηζηέο θαη δίθηπα αλήθνπλ ζην
Ννζνθνκείν θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ππέξ ηεο απνζηνιήο ηνπ. Είλαη δηθαίσκα
ηνπ Ννζνθνκείνπ λα πεξηνξίζεη ή λα επεθηείλεη ηελ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο
απηέο.
Οη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα
νπνηαδήπνηε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα.
Σηόρνο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη λα πξνζηαηεύεη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ
πιεξνθνξηώλ θαη λα θαζνδεγεί ην πξνζσπηθό ηνπ ώζηε θαη απηό λα θάλεη ην
ίδην.
Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη πξνζσξηλά ή κόληκα ηε
ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ζε όπνηνλ ρξήζηε απνδεηρηεί όηη
ζθνπίκσο πξνζπάζεζε λα αληηγξάςεη, αθαηξέζεη ή λα αιιάμεη όπνηεο
πιεξνθνξίεο ρσξίο έγγξαθε άδεηα.
Σηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιάβεη θαη
άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη ηελ αθεξαηόηεηα εμνπιηζκνύ,
δεδνκέλσλ από θάζε αλαξκόδηα ή ρξήζε (όπσο ιήμε-ηεξκαηηζκό ελόο
πξνγξάκκαηνο ή κηαο ζύλδεζεο ζην Internet), ή ηελ πξνζσξηλή αιιαγή
νλνκάησλ θαη θσδηθώλ πξόζβαζεο ελόο ρξήζηε ζηα ζπζηήκαηα ηνπ.
Τν Ννζνθνκείν κέζσ ησλ Δηαρεηξηζηώλ Σπζηεκάησλ ή άιισλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ αηόκσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη πεξηνδηθά ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα ηνπο Υπνινγηζηέο θαη ηελ
πιεξνθνξία πνπ δηαθηλείηαη ζην δίθηπν ηνπ.
Πιεξνθνξηαθέο Υπνδνκέο/ Σύζηεκα ινγίδεηαη ην ζύλνιν ησλ ππνδνκώλ
πιεξνθνξηθήο όπσο Η/Υ, Εθηππσηέο, πεξηθεξεηαθά, ινγηζκηθά, ελεξγά
ζηνηρεία δηθηύνπ θαη θαιώδηα ππνδνκώλ LAN.



Αξκόδηα γηα ηελ κεηαβνιή θαη αλαζεώξεζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη
κόλν ην Δ.Σ. ηνπ λνζνθνκείνπ θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηνπ (αξκόδηνπ ηκήκαηνο) .

Σθνπόο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη λα ελεκεξώζεη θαη λα πεξηγξάςεη κε
ζαθήλεηα, ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο θαλόλεο πξόζβαζεο ησλ ρξεζηώλ ζην
Δίθηπν θαη ζηα Υπνινγηζηηθά Δεδνκέλα ηνπ Γ. Ν. Σάκνπ.
Κανόνες Υρηζηών
















Τα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ
Ννζνθνκείνπ είλαη, θαηά θύξην ιόγν, επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα. Τα δεδνκέλα απηά είλαη απόξξεηα θαη ε επεμεξγαζία ηνπο
επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ζύκθσλα κε ην Νόκν 4624/2019. Υπό απηό ην
λνκηθό πιαίζην, νη ρξήζηεο ππνρξεώλνληαη λα πξνζηαηεύνπλ ην απόξξεην ησλ
ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη θαη λα δηαηεξνύλ
ηελ αθεξαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ, θξνληίδνληαο ώζηε ηα ηαηξηθά δεδνκέλα λα
είλαη αθξηβή. Απαγνξεύεηαη ε εμαγσγή θαη ε δηαβίβαζε επαίζζεησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από ηνπο ρξήζηεο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Τα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ή νη ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο) κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν από ηνπο εξγαδόκελνπο ζην λνζνθνκείν. Όπνηα άιια
πξόζσπα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ρξεηάδνληαη έγγξαθε άδεηα από Δ.Σ. ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Η άδεηα απηή κπνξεί λα εθρσξεζεί από ηνπο δηαρεηξηζηέο
ζπζηήκαηνο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζπλεξγαδόκελεο εηαηξίεο πνπ ζπληεξώλ
πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο (π.ρ. Siemens γηα ηνλ αμνληθό, Πιεξνθνξηθήο
Ειιάδνο γηα ηα κηθξνβηνινγηθό Abbot αηκνδνζία θιπ).
Οη εξγαδόκελνη ηνπ λνζνθνκείνπ έρνπλ πξνζσπηθή επζύλε λα γλσξίδνπλ, λα
ηεξνύλ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο όπσο απηή
δηακνξθώλεηαη, αλαλεώλεηαη ζπλερώο από ην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο.
Όινη νη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη
ππεύζπλνη γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπο. Καζήθνλ ηνπο είλαη λα εθηεινύλ θάζε
έιεγρν ζηελ πξνζπάζεηα λα απνηξέςνπλ θαθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ θαη λα πξνζηαηεύνπλ δεδνκέλα. Ο ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνο γηα
ηηο πξάμεηο ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα, ζηνλ εμνπιηζκό, ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ θαη γηα
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη.
Καλέλα ρξήζηεο από νπνηαδήπνηε ζθόπηκε πξάμε δελ κπνξεί λα
δηαθηλδπλεύζεη ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ, ησλ ιεηηνπξγηθώλ
ζπζηεκάησλ, ησλ πξνγξακκάησλ ή άιισλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ είηε
κέζα ζην λνζνθνκείν είηε όπνπ αιινύ απνθηά πξόζβαζε κέζσ δηθηύνπ.
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ρεηξίδεηαη ηα πξνγξάκκαηα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ρξήζεο .Να ζέβεηαη ην copyright, ηηο άδεηεο ρξήζεο θαη ηα πλεπκαηηθά
δηθαηώκαηα ησλ θαηαζθεπαζηώλ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, λα
αληηγξάςεη ή λα κεηαθέξεη νπνηαδήπνηε ινγηζκηθό ηνπ λνζνθνκείνπ εθηόο
ηνπ νξγαληζκνύ εάλ δελ ππάξρεη έγγξαθε άδεηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
ινγηζκηθνύ.
Ο ρξήζηεο απνδέρεηαη όηη ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ππνδνκώλ είλαη ηίκηα
θαη λόκηκε θαη λα ιακβάλεη ππόςε ηα δηθαηώκαηα, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο
επαηζζεζίεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ.
Ο ρξήζηεο ππνρξενύηαη λα θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηθηύνπ (INTERNET). Να κελ ζηέιλεη













ειεθηξνληθά κελύκαηα εμ’ νλόκαηη άιισλ ρξεζηώλ ή λα πξνσζεί
δηαθεκηζηηθά κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
Ο ρξήζηεο απαγνξεύεηαη λα πξνσζεί ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία πνπ αθνξά
ππνζέζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην πνπ δελ εκπιέθεηαη ζε
απηέο ρσξίο έγγξαθε άδεηα ηνπ λνζνθνκείνπ.
Ο ρξήζηεο επηηξέπεηαη λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζε ινγηθά πιαίζηα θαη
λα κελ νδεγείηαη ζε πξάμεηο πνπ δεκηνπξγνύλ πςειή θπθινθνξία άζθνπσλ
δεδνκέλσλ κέζα ζην δίθηπν θαη ελέξγεηεο πνπ κεηώλνπλ ηελ απόδνζε ηνπ
δηθηύνπ θαη δπζθνιεύνπλ ηελ εξγαζία ηνπ άιινπ πξνζσπηθνύ. Αξκόδηνο λα
θξίλεη «ηα ινγηθά πιαίζηα» είλαη ν δηαρεηξηζηήο ησλ πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ.
Τν όλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθόο πξόζβαζεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν από ηνλ θάηνρν ηνπ θσδηθνύ. Ο θσδηθόο
είλαη απζηεξά ηδησηηθόο θαη δελ δηαλέκεηαη ζε άιιν ρξήζηε εθηόο από
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο (Με ζπκθσλία ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ
πξντζηακέλε/λνπ ηνπ/ηεο).O θσδηθόο ρνξεγείηαη κεηά από ζρεηηθό
ππνγεγξακκέλν αίηεκα ηνπ ρξήζηε ζην Τκήκα πιεξνθνξηθήο.
Σε θαλέλαλ ρξήζηε δελ επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ή ηξνπνπνίεζε ζην πιηθό
ησλ ππνινγηζηώλ. Απηό είλαη επζύλε κόλν ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. Με
ηνλ όξν πιηθό ελλννύληαη ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, δηαζπλδεόκελα
πεξηθεξεηαθά, ελεξγά ζηνηρεία θαη θαισδίσζεο δηθηύνπ.
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα παίξλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα λα δηαζθαιίδεη
ηα δεδνκέλα θαη ηνλ εμνπιηζκό θάλνληαο θαιή (ζσζηή) ρξήζε ησλ
παξαπάλσ.
Οη παξαβηάζεηο ησλ παξαπάλσ θαλόλσλ ζα ειέγρνληαη θαη αλ απαηηείηε ζα
ακθηζβεηείηαη ε πξόζβαζή ηνπ ζε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππνινγηζηώλ
ηνπ λνζνθνκείνπ θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζηε
Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Οδηγίες – Καηεσθσνηήριες γραμμές για ηοσς τρήζηες











Να πξνζηαηεύνπλ θαη λα κελ απνθαιύπηνπλ δεδνκέλα, πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο, εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία έρνπλ πξόζβαζε.
Απαγνξεύεηαη ε εμαγσγή θαη ε δηαβίβαζε επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ από ηνπο ρξήζηεο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Να θξαηνύλ απζηεξά ηδησηηθό ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο θαη λα κελ ηνλ
κνηξάδνληαη κε νπνηνδήπνηε άιιν.
Να αιιάδνπλ πεξηνδηθά ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο.
Να ζέβνληαη ηνπο πξνζσπηθνύο θσδηθνύο ησλ άιισλ.
Να κελ θάλνπλ παξάλνκα αληίγξαθα πξνγξακκάησλ
Να κελ αιιάδνπλ ζθόπηκα ηκήκαηα ηνπ ινγηζκηθνύ ή ησλ πξνγξακκάησλ
ρσξίο ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζε απηά.
Να κελ θαηέρνπλ εζθεκκέλα, λα κελ δίλνπλ ζε άιιν πξόζσπν, λα κελ
εγθαζηζηνύλ ή λα ηξέρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηε
ρξήζε ππνινγηζηώλ θαη ζπζηεκάησλ. Τα πξνγξάκκαηα απηά ζπλήζσο είλαη
ηνί (viruses: Trojan horses, worms, password breakers, packet observers,
torrent clients, Tor Browsers, P2P clients Κιπ).
Να κελ ζπλδένπλ νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ζηηο εγθαηαζηάζεηο Η/Υ
θαη δηθηύσλ κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ζηνηρείσλ, παθέησλ, ζεκάησλ ή άιισλ
πιεξνθνξηώλ.



















Να ζέβνληαη ην copyright, ηηο άδεηεο ρξήζεο θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα
όπνπ ππάξρνπλ.
Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή γηα λα ελνριήζνπλ, παξελνριήζνπλ,
ηξνκνθξαηήζνπλ, εθθνβίζνπλ, απεηιήζνπλ, πξνζβάιινπλ κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν άιιν ρξήζηε κέζα ή έμσ από ην λνζνθνκείν.
Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα
κεηάδνζε, ιήςε επίδεημε θάζε ινγήο δηαθήκηζεο ή απαξάδεθηνπ πιηθνύ (π.ρ.
παηδηθή πνξλνγξαθία, άξζξα πνπ ππνθηλνύλ ην έγθιεκα ή ηε βία, όπνηαο
κνξθήο παξελόριεζε θ.ιπ.) .
Να κελ θάλνπλ ζθόπηκε ζπαηάιε ηνπ δηθηύνπ.
Επζύλε ησλ ρξεζηώλ είλαη ε αζθάιεηα θαη ε αθεξαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ
απνζεθεύνληαη ζην πξνζσπηθό ππνινγηζηηθό ζύζηεκα πνπ θαηέρνπλ. Όπσο
επίζεο θαη ε απνζήθεπζε (αληίγξαθα αζθαιείαο,backup) ησλ αξρείσλ ηνπο ζε
usb,cd ή άιια κέζα. Σε πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα απηά είλαη θξίζηκα γηα
ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ ζην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο γηα
ζρεηηθέο ελέξγεηεο. Σε θακία πεξίπησζε ην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο δελ είλαη
ππεύζπλν γηα ηελ απώιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεύνληαη «ηνπηθά» ζηνλ
Η/Υ ηνπ θάζε ρξήζηε θαη γηα ιόγνπο GPDR. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα
απνζεθεύεη ηα πξνζσπηθά ηνπ αξρεία πεξηνδηθά ζε εμσηεξηθό κέζν
απνζήθεπζεο usb θηι .
Η απνζήθεπζε αξρείσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηνπο Η/Υ ηνπ Ννζνθνκείνπ
απνηειεί απζηεξά επζύλε ηνπ θάζε ρξήζηε σο πξνο ηελ αζθαιή, ηελ ζσζηή,
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία, θαη ηε κεηάδνζε ηόλ.
Απνθεύγνπκε όζν ην δπλαηό ηελ κεηαθνξά αξρείσλ κέζσ usb επηιέγνπκε ην
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (ην usb ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε πξσηίζησο γηα
ηε δηαδηθαζία back up).
Η ηειεξγαζία πνπ πξόζθαηα θαζηεξώζεθε ζην δεκόζην ζα πξέπεη λα
ελεξγνπνηείηε θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε θαζώο θαη ηελ έγθξηζε
ηεο Δηνίθεζεο θαη εθόζνλ νινθιεξσζνύλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο από ην
ηκήκα Πιεξνθνξηθήο.
Η ρνξήγεζε Υιηθνύ Πιεξνθνξηθήο γίλεηαη κεηά από ζρεηηθό αίηεκα πξνο ην
Τκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη αλ πξόθεηηαη γηα λέν πιηθό απαηηείηαη ε έγθξηζε
ηεο Δηνίθεζεο.
Να κελ παξαπηεί ηηο εηηθέηεο ραξαθηεξηζκνύ εμνπιηζκνύ (αξηζκόο κεηξώνπ
barcode παγίνπ εθόζνλ ππάξρεη).

Καηάλληλη Υρήζη ηοσ ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ





Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ην E-MAIL γηα ιόγνπο πνπ ζα θνβίζνπλ ή ζα
παξελνριήζνπλ άιινπο ρξήζηεο
Να κελ ζηέιλνπλ κελύκαηα πνπ κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο
Να κελ δηαβάδνπλ ην E-MAIL άιινπ ρξήζηε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ
Να κελ ζηέιλνπλ κελύκαηα πνπ είλαη επηβιαβή γηα ην Ννζνθνκείν ή
ζπγθξνύνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Ννζνθνκείνπ







Να κελ απαληνύλ ή δηαβάδνπλ κελύκαηα πνπ ν απνζηνιέαο είλαη άγλσζηνο ή
ύπνπηνο γηα ην ζύζηεκα
Να κελ ζηέιλνπλ κελύκαηα πνπ πεξηέρνπλ άζεκλν, δπζάξεζην ή
δπζθεκηζηηθό πιηθό.
Η ππνθινπή κελπκάησλ κπνξεί λα ζπκβεί ζπρλά. Να είλαη νη ρξεζηέο
πξνζεθηηθνί όηαλ ζηέιλνπλ ηδησηηθέο ή άιιεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. λα κελ
ζηέιλνπλ κελύκαηα κε πξνζσπηθνύο θσδηθνύο, θσδηθνύο πξόζβαζεο,
θσδηθνύο πηζησηηθώλ θαξηώλ)
Τα έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα
θξππηνγξαθνύληαη πξνηνύ απνζηαινύλ κέζσ email.

Όροι και Οδηγίες Διαδικηύοσ


















Η ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν γίλεηαη κόλν από ην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο κεηά από
αίηεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ρξήζηε.
Να κελ επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο ζειίδεο πνπ δελ είλαη ζίγνπξν όηη είλαη
αζθαιείο γηα ην δίθηπν ή γηα ηνλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή ηνπο.
Να κελ «θαηεβάδνπλ», κεηαθέξνπλ (download) ή αληηγξάθνπλ ινγηζκηθό
ρσξίο πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ πξνκεζεπηή ή θαηαζθεπαζηή ηνπ ινγηζκηθνύ.
Όηη ινγηζκηθό θαηεβαίλεη από ην δηαδίθηπν πξέπεη λα ειεγρζεί από ηνύο. Αλ
δελ εκπηζηεπόκαζηε ηνλ παξνρέα ηνπ ινγηζκηθνύ, ην πιηθό πξέπεη λα
ηεζηαξηζηεί ζε έλα Standalone Non-Production Μεράλεκα(Απηόλνκν
Μεράλεκα Με Παξαγσγηθό). Αλ ην Software πεξηέρεη ηό, ηόηε ε δεκηά ζα
πεξηνξηζηεί κόλν ζην κεράλεκα απηό.
Δελ ππάξρεη θακία δηαδηθαζία πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην δηαδίθηπν θαη κηα
ζεκαληηθή πνζόηεηα πιεξνθνξίαο είλαη μεπεξαζκέλε ή αλαθξηβήο. Οη
ρξήζηεο λα είλαη πάληα πξνζεθηηθνί ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζηέιλνληαη κέζσ
δηαδηθηύνπ.
Να απνθεύγεηαη λα θαηεβαίλεη ινγηζκηθό πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
αλαηαξαρή ζην δίθηπν ή λα θαηαλαιώλεη ζεκαληηθό κέξνο ηεο απόδνζεο ηνπ.
Οη ρξήζηεο λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζε Multi-User Internet Applications (πνιιώλ
ρξεζηώλ εθαξκνγέο δηθηύνπ), ρσξίο εμνπζηνδόηεζε ή έγγξαθε άδεηα.
Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ζύλδεζε κε ην δίθηπν γηα λα θαζηεξώζνπλ
(establish) λέα θαλάιηα αλώλπκεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθή αληαιιαγήο δεδνκέλσλ όπσο (tor, P2P, Torents).
Οη ρξήζηεο λα είλαη πάληα πξνζεθηηθνί ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζηέιλνληαη
κέζσ δηαδηθηύνπ. Πξέπεη λα επηιέγνπλ θξππηνγξαθεκέλα θαλάιηα κεηάδνζεο
https θαη λα απνθεύγνπλ ηα κε θξππηνγξαθεκέλα http. Δηαθεύγεη ηεο
αξκνδηόηεηαο ησλ δηαρεηξηζηώλ λα εγγπεζνύλ γηα ηελ αθεξαηόηεηα ησλ
δεδνκέλσλ εθόζνλ ην έλα άθξν δελ είλαη εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ.
Τν Ννζνθνκείν «ελζαξξύλεη» ην πξνζσπηθό λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν
(επηζθεπηόκελν νκάδεο εηδήζεσλ ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο), αιιά αλ ε
εμεξεύλεζε είλαη γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε κε
εξγάζηκε ώξα.
Φξήζηεο πνπ ζέιεη λα ζπλδέζεη ην LapTop ζε ζέζε δηθηύνπ πξέπεη λα παίξλεη
άδεηα από ην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο.
Οη πξνζσπηθέο ζπζθεπέο tablet, Smart Phone θιπ πξέπεη λα ζπλδένληαη
απζηεξά κόλν ζην αζύξκαην δίθηπν ησλ επηζθεπηώλ ην όπνην δελ
ζπζρεηίδεηαη κε ην δίθηπν ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ.

Γενικές Πληροθορίες
Όπνηεο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα, ζην ινγηζκηθό, ζηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ
πξέπεη:






Να είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο από ηελ ππεξεζία
Να είλαη ιεπηνκεξώο δνθηκαζκέλεο
Να είλαη ηεθκεξησκέλεο, ζαθείο θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ ππεξεζία
Να είλαη εθαξκόζηκεο
Να εγθαηαζηαζεί από θαηάιιειν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ή ην Τκήκα
Πιεξνθνξηθήο

Υπεύζπλνη θαη επηβιέπνληεο ησλ αιιαγώλ είλαη ην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη ν/ε
πξντζηάκελνο/λε αξρή ηνπ ηκήκαηνο πνπ γίλεηαη ε αιιαγή.
Διατειριζηές σζηήμαηος










Έρνπλ ηελ επζύλε λα δηαηεξνύλ ηελ αθεξαηόηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθώλ
Σπζηεκάησλ θαη Δεδνκέλσλ θαη λα ζηγνπξεύνληαη όηη δελ ζα αιινησζνύλ ή
θαηαζηξαθνύλ εύθνια.
Έρνπλ επηπιένλ πξνλόκηα πξόζβαζεο ζηελ πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζνύλ
ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο.
Έρνπλ θαζήθνλ λα ρξεζηκνπνηνύλ απηά ηα πξνλόκηα ζαλ επαγγεικαηίεο θαη
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Να ζηγνπξεύνληαη όηη νη ρξήζηεο εθηεινύλ ηα δηθά ηνπο θαζήθνληα κε
ζεβαζκό ζηε ζύλδεζε ηνπο ζηα ζπζηήκαηα θαη ζην δίθηπν.
Να παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο αθξηβείο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε
ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ, λα παξέρνπλ θαη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ιύζεηο ζε ηπρόλ πξνβιήκαηα.
Να πξνζπαζνύλ γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ θαη
λα εηζεγνύληαη γηα ηε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ αζθαιείαο.
Δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα γηα έθηαθηεο πξάμεηο κε ζθνπό λα εμαζθαιίζνπλ ηα
παξαπάλσ. Οη πξάμεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηεξκαηηζκό πξνγξακκάησλ,
θιείζηκν server, πξνζσξηλή αιιαγή ή απελεξγνπνίεζε θσδηθώλ θαη
απνζύλδεζε ζπζθεπώλ ζην δίθηπν.

Πρέπει να ειδοποιούνηαι άμεζα όηαν:
1. Επαίζζεηα δεδνκέλα ράλνληαη, απνθαιύπηνληαη ζε αλαξκόδηα κέξε ή όηαλ νη
ρξήζηεο ππνςηάδνληαη απώιεηα ή απνθάιπςε ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ
2. Οη θσδηθνί πξόζβαζεο ράλνληαη, θιέβνληαη ή απνθαιύπηνληαη, ή νη ρξήζηεο
ππνςηάδνληαη απώιεηα, θινπή ή απνθάιπςε θσδηθώλ.
3. Έλαο ρξήζηεο αιιάδεη ηκήκα ή ζπληαμηνδνηείηαη.
4. Υπάξρεη αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο (όπσο λα ιείπνπλ αξρεία,
λα γίλνληαη ζπρλά ζπληξηβέο ζπζηεκάησλ-System crashes, λα εκθαλίδνληαη
πνιιαπιά κε εμνπζηνδνηεκέλα παξάζπξα Pop Up θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπο
ζην δηαδίθηπν)

