ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. Το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων
Μεταθέσεων το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του εν λόγω διαδικτυακού τόπου ανήκει
στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ). Ο χρήστης/επισκέπτης του
διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβεί σε
χρήση/επίσκεψη μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του
τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης.
Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή
των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης.
2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για
νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από
τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον
χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο
χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή
παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να
επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ
προς τους πολίτες.
3. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε
διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι τρίτοι, φορείς των διαδικτυακών τόπων, υπεύθυνοι κατά
το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για
οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης του
διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
4. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου
του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι
αδιάκοπες, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
5. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή
τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού,
οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την
ανακοίνωσή τους μέσω του αυτού διαδικτυακού τόπου.
6. Η λειτουργία του συστήματος διέπεται από τους νόμους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Το περιεχόμενο του συστήματος διατίθεται δωρεάν στους πιστοποιημένους χρήστες –
μόνιμους εκπαιδευτικούς του ΥΠ.Π.Ε.Θ μόνο για υπηρεσιακούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα,
το οnline Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων
Μεταθέσεων και τα επιμέρους τμήματα του (Μητρώο, Υπηρετήσεις, Αιτήσεις Μετάθεσης
και Αιτήματα) παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στους μονίμους εκπαιδευτικούς και
διατίθενται για τις νόμιμες υπηρεσιακές υποχρεώσεις σχετικά με τη παρακολούθηση και
μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασής τους σε συνάρτηση με το φυσικό αρχείο
εργαζομένου που διατηρείται και φυλάσσεται στις διοικητικές μονάδες εκπαίδευσης. Την
ευθύνη των καταχωρισμένων στοιχείων έχουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
8. Οι λογαριασμοί χρήσης του συστήματος είναι αυστηρά προσωπικοί και εμπιστευτικοί και
δεν επιτρέπεται η χρήση τους από άλλα πρόσωπα. Οι χρήστες του συστήματος είναι
υπεύθυνοι για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των
προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που τους έχουν χορηγηθεί.
Επίσης, οι χρήστες του συστήματος δεσμεύονται να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλούς
χρήσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

