ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

UNIVERSITY OF THESSALY

∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

COMMUNICATIONS & TELEMATICS NETWORK

Aργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος - Τηλ. 242107 4680 - Fax 242107 4720 – Εmail: helpdesk@uth.gr

ΑΙΤΗΣΗ
Ε-mail και Πρόσβασης µε τηλεφωνική κλήση
Αρ. Ταυτότητας _____________________________________________________
Passport No.

Όνοµα _____________________________________________________
First Name

Επώνυµο _____________________________________________________
Last Name

Πατρώνυµο _____________________________________________________
Middle Name

Τµήµα/Υπηρεσία _____________________________________________________
Department

Ιδιότητα
Title/Position

□ ∆ΕΠ ΒΑΘΜΙ∆Α: _________________
□ Π∆407/80 □ ΕΕ∆ΙΠ □ ΕΤΕΠ □ Προσωπικό
Staff

□ Μεταπτυχιακός □
Graduate Student

□

Φοιτητής
Student

Επισκέπτης
Visitor

(έτος εισαγωγής
Admission Year

: _______ )

Τηλ. Εργασίας _____________________________________________________
Work Tel.

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
E-mail access

Πρόσβαση στο ∆ίκτυο µε τηλ/κή κλήση
Dialup access
(συµπληρώνεται προαιρετικά - optional)

Επιθυµώ λογαριασµό E-mail
Please provide me with an e-mail account

□

Επιθυµώ σύνδεση dialup

□

Please provide me with a dialup account

∆ηλώνω ότι θα κρατώ µυστικό και δεν θα δίνω σε άλλους το password, θα χρησιµοποιώ το δίκτυο
µόνο για ακαδηµαϊκούς σκοπούς, θα τηρώ τους κανόνες λειτουργίας του ∆ικτύου Επικοινωνιών και
Τηλεµατικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και τους διεθνείς κανόνες χρήσης του Internet. Σε
περίπτωση hacking, καταστροφής αρχείων του συστήµατος ή άλλων χρηστών και γενικά κάθε άλλης
κακής χρήσης του δικτύου, δηλώνω ότι θα υποστώ τις προβλεπόµενες συνέπειες.
I declare that I will hold my password secret and will not share it with others, I will use the
network for academic purposes only, I will respect the policies of the Communications and
Telematics Network of the University of Thessaly and the international rules for Internet use. In
case of hacking, system or user data destruction and unacceptable network use in general, I will be
subject to the relevant consequences.

Ηµεροµηνία - Date:
Ο Αιτών - The applicant

/

/
H Γραµµατεία του Τµήµατος ή
ο αρµόδιος Προϊστάµενος
The Department Secretary or
the Office Director

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ηµεροµηνία Καταχώρησης και Υπογραφή

∆ιακοµιστής

Login Name

Group

