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H υπηρεσία  

Κεντρικό Μητρώο Μονάδων  

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

- Όροι χρήσης 

 

 

Η επίσκεψη και η χρήση και της υπηρεσίας «Κεντρικό Μητρώο Μονάδων» 

(https://mm.sch.gr/) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου προϋποθέτει την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη 

επίσκεψη σας σε αυτόν το κόμβο): 

1. Χρήστες της υπηρεσίας είναι οι οριζόμενοι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 

του ΠΣΔ και τις οδηγίες της εποπτεύουσας αρχής (ΥΠΔΒΜΘ). Η χρήση της 

υπηρεσίας υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς 

κανόνες του Διαδικτύου, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. 

2. Η υπηρεσία  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχοντας ως πρωτεύοντα στόχο την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού, δημοσιεύει τις σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και λοιπές 

υποστηρικτικές μονάδες του ΥΠΔΒΜΘ όλης της Ελλάδας. 

3. Τα δεδομένα των Μονάδων (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφικά δεδομένα 

κ.α.) αντλούνται περιοδικά διαμέσω α) του ΠΣ Μητρώο Υποστηρικτικών δομών - 

Μη Σχολικών Μονάδων (https://mm.sch.gr/sus/) β) του ΠΣ Myschool  

(https://myschool.sch.gr/), γ)  του ΠΣ CRM   (https://crm.sch.gr/),  δ)  της 

υπηρεσίας Καταλόγου Χρηστών του ΠΣΔ (LDAP), ε) της υπηρεσίας Κτηματολόγιο 

υποδομών ΤΠΕ του ΠΣΔ (http://inventory.sch.gr/). 

4. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν 

(θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση της υπηρεσίας ή/και των 

στοιχείων που περιέχονται σ' αυτήν. Δεν δεσμευόμαστε σχετικά με το 

περιεχόμενο στις Υπηρεσίες, τις συγκεκριμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών, την 

αξιοπιστία τους, τη διαθεσιμότητά τους ή τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες σας. Παρέχουμε τις Υπηρεσίες "ως έχουν". 

5. Η υπηρεσία παρέχεται στο πλαίσιο της υποβοήθησης της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Ωστόσο, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν ευθύνεται για τυχόν 

διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας, του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας και των 

λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών. 

6. Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο 

οποίο αποκτάτε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο 

από τις Υπηρεσίες μας, εκτός εάν αποκτήσετε άδεια από τον κάτοχό του ή εάν 

επιτρέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. 

https://mm.sch.gr/sus/
https://myschool.sch.gr/
https://crm.sch.gr/
http://inventory.sch.gr/
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7. Στις Υπηρεσίες μας εμφανίζεται ορισμένο περιεχόμενο που δεν ανήκει στο ΠΣΔ. Για 

το εν λόγω περιεχόμενο, την αποκλειστική ευθύνη φέρει το πρόσωπο που το 

καθιστά διαθέσιμο. Ενδέχεται να ελέγξουμε το περιεχόμενο για να διαπιστώσουμε 

εάν είναι παράνομο ή παραβαίνει τις πολιτικές μας και μπορεί να καταργήσουμε ή 

να αρνηθούμε να εμφανίσουμε περιεχόμενο για το οποίο πιστεύουμε εύλογα ότι 

παραβαίνει τις πολιτικές μας ή τη νομοθεσία. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα 

ότι ελέγχουμε το περιεχόμενο, επομένως μην θεωρείτε δεδομένο το συγκεκριμένο 

έλεγχο. 

8. Αν κάποιο μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου παρατηρήσει οτιδήποτε το 

οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να ενημερώνει τους 

διαχειριστές της υπηρεσίας σχετικά με αυτό. 

9. Η Υπηρεσία μας διατίθεται σε κινητές συσκευές. Μη χρησιμοποιείτε αυτές τις 

Υπηρεσίες με τρόπο που σας αποσπά και σας εμποδίζει να συμμορφώνεστε με 

τους νόμους περί επισκεψιμότητας ή ασφάλειας. 

10. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες 

της υπηρεσίας καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση. Τα 

μέλη θα πρέπει να ανατρέχουν τακτικά στους όρους χρήσης της υπηρεσίας, 

προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά. 

Οι χρήστες της υπηρεσίας που χρησιμοποιούν την υπηρεσία «Κεντρικό Μητρώο 

Μονάδων», θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και έχουν αποδεχθεί πλήρως και χωρίς 

καμία επιφύλαξη τους παραπάνω όρους. 


