
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORACLE ACADEMY: INTRODUCTION TO 
COMPUTER SCIENCE

ΟΡΙΣΜΟΙ:

Το «εσείς» και το «δικό σας» αναφέρεται στο πρόσωπο που έχει υπογράψει την παρούσα 
σύμβαση του Oracle Academy: Introduction to Computer Science («Εισαγωγή στην Επιστήμη 
της Πληροφορικής») («σύμβαση») για τη χρήση των προγραμμάτων και/ή των υπηρεσιών της 
Oracle Ελλάς  Μ.Ε.Π.Ε. (“Oracle”) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Με τον 
όρο  «προγράμματα»  νοούνται  τα  προϊόντα  λογισμικού  της  Oracle που  ανήκουν  και 
διανέμονται από την  Oracle και τα οποία η Oracle θα διαθέτει εξ’ αποστάσεως για να έχετε 
πρόσβαση  και  να  χρησιμοποιείτε  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Oracle iLearning και Oracle Application Express 
ή άλλων προγραμμάτων που παρέχονται από την Oracle κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο 
όρος  «υπηρεσίες»  αναφέρεται  στις  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  (συμπεριλαμβανομένων  των 
υλικών), στην εξ’αποστάσεως διάθεση των Προγραμμάτων, στην  τεχνική υποστήριξη ή σε 
άλλες  υπηρεσίες  που  παρέχονται  δυνάμει  της  παρούσας  σύμβασης.  Ο  όρος  «περιοχή» 
σημαίνει  τη  χώρα  ή  την  περιφέρεια  που  αναφέρεται  στην  ιστοσελίδα  : 
https://academy.oracle.com/pages/academy_territory.html,  και   αντιστοιχεί  στη  δική  σας 
τοποθεσία. Ο όρος «μάθημα» αναφέρεται σε ένα μάθημα που: i. εσείς παρέχετε δυνάμει των 
όρων της παρούσας σύμβασης σε σπουδαστές,  ii. συμπεριλαμβάνει χρήση υπηρεσιών,  iii. 
διδάσκεται από έναν εκπαιδευτή   για τον αποκλειστικό σκοπό της διδασκαλίας σπουδαστών 
ως  μέρος  του  κανονικού  προγράμματος  σπουδών  σας  ακολουθώντας  την  καθιερωμένη 
μορφή  των  μαθημάτων  σας,  και  iv.  παρέχεται  από  εσάς   για  μη  εμπορικούς  και 
πιστοποιημένους   εκπαιδευτικούς  σκοπούς  μόνο  στο  πλαίσιο  είτε  ενός  εκπαιδευτικού 
ιδρύματος πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή ενός διπλώματος ή 
ενός  προγράμματος  απόκτησης  πτυχίου,  το  οποίο  δεν  είναι  μέρος  οποιουδήποτε 
προγράμματος για σπουδαστές συνεχούς εκπαίδευσης.

Με τον όρο «σπουδαστής» νοείται ένας σπουδαστής εγγεγραμμένος σε μια τάξη που εσείς 
προσφέρετε δυνάμει των όρων της παρούσας σύμβασης. Ο όρος «εκπαιδευτής» αναφέρεται 
σε ένα άτομο που εσείς προσλαμβάνετε για να διδάσκει σε μια τάξη και ο οποίος θα πρέπει 
να  πληροί  τις  προϋποθέσεις  της  ενότητας  «Ευθύνες  και  Υποχρεώσεις».  Ο  όρος  «υλικό 
εκπαιδευτών» αναφέρεται στο διδακτικό υλικό που παρέχεται  από την  Oracle δυνάμει  της 
παρούσας σύμβασης στους εκπαιδευτές για να διδάσκουν στις τάξεις∙ το εκπαιδευτικό υλικό 
μπορεί  να  περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα:  εγχειρίδια  για  τον  εκπαιδευτή,  υλικό  για  τους 
σπουδαστές,  διαθέσιμο  διαδικτυακά  (online)  πρόγραμμα  σπουδών  και  εργαστήρια,  υλικό 
παρουσίασης  και  σχετικά  έγγραφα.  Ο  όρος  «υλικό  σπουδαστών»  σημαίνει  το  υλικό  που 
παρέχεται από την Oracle δυνάμει της παρούσας σύμβασης για χρήση από τους σπουδαστές 
σε συνδυασμό με την αντίστοιχη τάξη, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, 
οδηγούς  για  τον  σπουδαστή,  διαθέσιμο  διαδικτυακά  (online)  πρόγραμμα  σπουδών  και 
εργαστήρια, οδηγούς αναφοράς  και σχετικά έγγραφα. Ο όρος «υλικό» σημαίνει συνολικά το 
υλικό των σπουδαστών και των εκπαιδευτών. Ο όρος «ιστοσελίδα» σημαίνει τον παγκόσμιο 
διαδικτυακό  ιστό  που  έχει  δημιουργηθεί  και  διατηρείται  από  την  Oracle σχετικά  με   το 
Introduction to Computer Science,  η  οποία  βρίσκεται  στο: 
https://academy.oracle.com/index1.html.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ ORACLE

Μπορείτε να διαλέξετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές: 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1:

Η Oracle θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για τους εκπαιδευτές σας οι οποίοι διδάσκουν 
για πρώτη φορά ένα ή περισσότεα από τα παρακάτω μαθήματα (ή για αυτούς που  δεν  
πληρούσαν  τις  σχετικές  Ευθύνες  και  Υποχρεώσεις  κατά  τη  διάρκεια  του   προηγούμενου 
έτους):  Database Design and programming with  SQL και  Database programming with 
PL/SQL:

• Πρόσβαση σε ένα διαθέσιμο διαδικτυακά (online) περιβάλλον εκμάθησης  για χρήση 

από εκπαιδευτές  όταν  διδάσκουν και  από σπουδαστές  όταν  παρακολουθούν ένα 
μάθημα.

• Πρόσβαση σε ένα διαθέσιμο διαδικτυακά (online) περιβάλλον βάσης δεδομένων για 

χρήση από εκπαιδευτές και  σπουδαστές για  τα μαθήματα  Database Design and 
programming with  SQL και Database programming with PL/SQL. 

• Υλικό σπουδαστών και υλικό εκπαιδευτών  για το/τα μάθημα/τα, το οποίο μπορεί να 

περιλαμβάνει:

− Πρόγραμμα σπουδών που παρέχεται   μέσω ενός διαθέσιμου διαδικτυακά (online) 

περιβάλλοντος εκμάθησης με προκαθορισμένα μαθήματα, ασκήσεις, παρατηρήσεις 
και  αξιολογήσεις  που  θα  χρησιμοποιούνται  από  τους   εκπαιδευτές  κατά  την 
διδασκαλία ενός μαθήματος.

− Ηλεκτρονικά αντίγραφα των οδηγών για σπουδαστές και εκπαιδευτές και 

− Αναφορές   που  παρέχονται  μέσω  ενός  διαθέσιμου  διαδικτυακά  (online) 

περιβάλλοντος εκμάθησης έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να παρακολουθούν την πρόοδο 
των σπουδαστών.

• Ινστιτούτο  Εκπαιδευτών του  Oracle Academy  («ινστιτούτο»). Το ινστιτούτο είναι ένα 

πρόγραμμα κατάρτισης που αποτελείται από δύο μέρη, από εικονική εκπαίδευση την 
οποία ακολουθεί εντός τάξεως εκπαίδευση. Η εντός τάξεως εκπαίδευση θα λαμβάνει 
χώρα σε μέρος και σε χρόνο που θα καθορίζεται από την Oracle κατά τη διακριτική 
της  ευχέρεια.  Η  Oracle θα  σας  ενημερώνει  για  τη  τοποθεσία  όταν  αυτή  έχει 
οριστικοποιηθεί. Η Oracle θα παρέχει στους εκπαιδευτές τα ακόλουθα:

 Μέχρι 90 ώρες εικονικής εκπαίδευσης του μαθήματος που θα δισάσκει  ο εκπαιδευτής 
η οποία  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από και προπαρασκευαστικά της εντός 
τάξεως εκπαίδευσης. Οι απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης θα καθρίζονται αναλόγως 
της προηγούμενης τεχνικής εμπειρίας και της ευχέρειας του εκπαιδευτή στην  αγγλική 
γλώσσα.

 Μέχρι  δώδεκα  (12)  ωριαίες  ομαδικές  συνεδρίες  συνομιλίας  εβδομαδιαίως  και/ή 
διαθέσιμες διαδικτυακά συζητήσεις (online forums) που θα πραγματοποιούνται πριν 
από την εντός τάξεως εκπαίδευση με έναν αναγνωρισμένο από το Oracle Academy 
εκπαιδευτή  που θα παρέχει  οδηγίες,  καθοδήγηση και  ενημέρωση  σχετικά  με  την 
κατάρτιση του εκπαιδευτή.

2



• Συμμετοχή στην εντός  τάξεως εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει την προσωπική 

εκπαίδευση  στο  ινστιτούτο  που  αποτελείται  από  24  ώρες  εκπαίδευσης  για  την 
διδασκαλία  των  μαθημάτων  Database  Design  and  programming  with  SQL  και 
Database programming with PL/SQL.

 Επιβεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση για τον/τους εκπαιδευτή(-ες), υπό τον όρο 
ότι ο εκπαιδευτής πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα ενότητα και 
στην ενότητα Ευθύνες και Υποχρεώσεις.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2:

Η  Oracle θα  παρέχει  τις  ακόλουθες  υπηρεσίες  για  τους  εκπαιδευτές  σας,  οι  οποίοι  θα 
διδάσκουν το μάθημα Database Design and programming with  SQL ή  το μάθημα Database 
programming  with PL/SQL για τουλάχιστον δεύτερη φορά και για εκείνους, οι οποίοι έχουν 
εκπληρώσει  τις  σχετικές  Ευθύνες  και  Υποχρεώσεις  κατά  τη  διάρκεια  του  προηγούμενου 
έτους:

• Πρόσβαση σε ένα διαθέσιμο διαδικτυακά (online) περιβάλλον εκμάθησης  για χρήση 

από εκπαιδευτές  όταν  διδάσκουν και  από σπουδαστές  όταν  παρακολουθούν ένα 
μάθημα.

• Πρόσβαση σε ένα διαθέσιμο διαδικτυακά (online) περιβάλλον βάσης δεδομένων για 

χρήση  από  εκπαιδευτές  και  σπουδαστές  του  μαθήματος   Database Design and 
programming with SQL  ή  του μαθήματος  Database programming with PL/SQL. 

•  Υλικό σπουδαστών και υλικό εκπαιδευτών  για το/τα μάθημα/τα, το οποίο μπορεί να 

περιλαμβάνει:

− Πρόγραμμα σπουδών που παρέχεται   μέσω ενός διαθέσιμου διαδικτυακά (online) 

περιβάλλοντος  μάθησης  με  προτεινόμενα  ανά  ημέρα  μαθήματα,  τακτικά 
διαγωνίσματα  και  εξετάσεις  για  να  τα  χρησιμοποιούν  οι  εκπαιδευτές  κατά  την 
διδασκαλία ενός μαθήματος.

− Ηλεκτρονικά αντίγραφα των οδηγών για σπουδαστές και εκπαιδευτές και 

− Αναφορές   που  παρέχονται  μέσω  ενός  διαθέσιμου  διαδικτυακά  (online) 

περιβάλλοντος εκμάθησης έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να παρακολουθούν την πρόοδο 
των σπουδαστών.

Οι  υπηρεσίες  που  καθορίζονται στη  παρούσα  ενότητα,  οι  οποίες   σχετίζονται  με  την 
πρόσβαση στο φιλοξενούμενο  περιβάλλον  και  τη  χρήση των  προγραμμάτων,  υπόκεινται 
στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης και παρέχονται στο πλαίσιο της 
πολιτικής της Πρόσβασης στο  Oracle Academy. Η εν λόγω πολιτική  υπόκειται σε αλλαγές 
κατά την διακριτική ευχέρεια της Oracle. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη τρέχουσα έκδοση 
της  πολιτικής  της  Πρόσβασης  στο   Oracle Academy μέσω  της  ιστοσελίδας: 
https://academy.oracle.com/pages/docs_pdfs_zip/academy_access_policies.pdf.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

Εσείς πρέπει:
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• Για την  Eπιλογή 1,  να ορίσετε έναν εκπαιδευτή μέχρι τη σχετική ημερομηνία που 

παρατίθεται  στο:  https://academy.oracle.com/pages/prog_commit_inst_institute.htm. 
Μετά από αυτή την ημερομηνία, δε  θα επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή εκπαιδευτή. 

• Για την Επιλογή 2,  να ορίσετε έναν εκπαιδευτή μέχρι τη σχετική ημερομηνία που 

παρατίθεται  στο:  https://academy.oracle.com/pages/prog_renewals_deadlines.htm. 
Μετά  από αυτή την ημερομηνία, δε  θα επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή εκπαιδευτή. 

• Να παρέχετε  έναν  εκπαιδευτή,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρώσει  όλα  τα 

παρακάτω  πριν  από τη διδασκαλία  για  πρώτη  φορά του  μαθήματος   Database 
Design and programming with SQL  ή  του μαθήματος  Database programming with 
PL/SQL να :

o Παρακολουθεί εβδομαδιαίως ομαδικές συνεδρίες συνομιλίας εικονικής εκπαίδευσης 

και/ή διαθέσιμες διαδικτυακά συναντήσεις (online forums) 

o Ολοκληρώσει το λιγότερο από το 50% των εργασιών για το σπίτι και διαγωνισμάτων 

μέχρι το τέλος της 4ης εβδομάδας της εικονικής εκπαίδευσης.

o Ολοκληρώσει και παραδώσει όλες τις προβλεπόμενες εργασίες για το σπίτι μέχρι την 

ολοκλήρωση της εικονικής εκπαίδευσης. 

o Λάβει μέρος και να επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις που προβλέπονται από την Oracle 

ως μέρος της εικονικής εκπαίδευσης μέχρι το τέλος της 10ης εβδομάδας της εικονικής 
εκπαίδευσης. 

o Συμφωνήσει  σε  ορισμένους  όρους και  προϋποθέσεις  οι  οποίοι  μπορεί  να 

επιβάλλονται   από  την  Oracle ως προαπαιτούμενοι  για  την  παρακολούθηση  στο 
ινστιτούτο.

o Παρακολουθήσει την εντός τάξεως εκπαίδευση στο σύνολό της και να ολοκληρώσει 

όλες τις εργασίες μέχρι το τέλος της εντός τάξεως εκπαίδευσης.

o Λάβει μέρος και να επιτύχει στις τελικές εξετάσεις κατά την ολοκλήρωση της εντός 

τάξεως εκπαίδευσης. Αν κάποιος  εκπαιδευτής δεν επιτύχει  στις τελικές εξετάσεις,  
αυτός/αυτή  θα  πρέπει  να  τις  επιτύχει  μέσα σε  60  μέρες  από το  τέλος  της  εντός 
τάξεως  εκπαίδευσης  (εκτός  αν  αυτή  η  προθεσμία  παραταθεί  κατά  τη  διακριτική 
ευχέρεια  της  Oracle).  Αν  ο  εκπαιδευτής  δεν  επιτύχει  στις  τελικές  εξετάσεις, 
αυτός/αυτή  θα  πρέπει  να  επαναλάβει  το  πρώτο  έτος  των  απαιτήσεων  που 
προβλέπονται για τον εκπαιδευτή και να καταβάλει τα αντίστοιχα δίδακτρα.

• Διασφαλίσετε ότι ο/οι εκπαιδευτής (ες) και οι σπουδαστές συμμορφώνονται με τους 

όρους της παρούσας σύμβασης.

• Αναφέρετε στο δικό σας πρόγραμμα σπουδών ότι κάνετε  χρήση του υλικού και των 

προγραμμάτων της Oracle.

• Διδάσκετε μόνο τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στη τάξη.

• Ορίσετε  ένα  πρόσωπο  για  να  ενεργεί  ως  βασικό  πρόσωπο  επικοινωνίας  για 

λογαριασμό του σχολείου σας.

• Διεξάγετε  μαθήματα σε  αίθουσα  (σες)  συνδεδεμένη  (ες)  στο  Διαδίκτυο,  οι  οποίες 

πληρούν τις  ελάχιστες απαιτήσεις  όπως αναφέρονται  λεπτομερώς στην ακόλουθη 
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ιστοσελίδα  περί   Introduction to Computer Science: 
https  ://  academy  .  oracle  .  com  /  pages  /  prog  _  commit  _  school  _  computerlab  .  htm  

• Για εκείνους τους εκπαιδευτές που έχουν λάβει μέρος  στο ινστιτούτο να :

o Δημιουργήσετε  λογαριασμούς  για  τους  σπουδαστές  ώστε  να  μπορούν  να  έχουν 

πρόσβαση στο διαθέσιμο διαδικτυακά (online) περιβάλλον εκμάθησης  για το σκοπό 
της παρακολούθησης του μαθήματος. Πρέπει να συλλέξετε και/ή να δημιουργήσετε τα 
ονόματα χρηστών και  τους κωδικούς  των σπουδαστών∙  ωστόσο τα  ονόματα  των 
χρηστών μπορεί να μην είναι τα πραγματικά ονόματα των σπουδαστών. Θα πρέπει 
επίσης   να   διασφαλίσετε  ότι  δε  θα  παρασχεθούν  στην  Oracle οποιεσδήποτε 
προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης των σπουδαστών κατά τη δημιουργία ή τη 
διατήρηση των λογαριασμών των σπουδαστών.

• Παρακολουθείτε  τη  πρόσβαση των σπουδαστών στα  προγράμματα και  τη  χρήση 

αυτών και να εξασφαλίσετε ότι αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας  σύμβασης.  Στη  περίπτωση  που  ένας  σπουδαστής  χρησιμοποιήσει  τα 
προγράμματα  και/ή  τις  υπηρεσίες  κατά  παράβαση  των  όρων  της  παρούσας 
σύμβασης,  θα  διασφαλίσετε  την  κατάργηση  της  πρόσβασης  του  συγκεκριμένου 
σπουδαστή στα προγράμματα και/ή τις υπηρεσίες.

• Παραμείνετε οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την διατήρηση όλων των δεδομένων από 

τα διαγωνίσματα των σπουδαστών και των αρχείων ως το τέλος του έτους όπως 
απαιτείται από εσάς και επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Μη  χρησιμοποιείτε  ή  να  μην  επιτρέπετε  τη  χρήση  των  υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένης  της  αποστολής  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  ανάρτησης, 
δημοσίευσης  ή  με  διαφορετικό  τρόπο  μετάδοσης  οποιουδήποτε  υλικού,  για 
οποιοδήποτε σκοπό που μπορεί (α) να απειλήσει ή να παρενόχλησει οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία, 
(β)  να περιλαμβάνει  τη  δημοσίευση οποιουδήποτε  υλικού,  το  οποίο  είναι  ψευδές,  
συκοφαντικό, προσβλητικό ή χυδαίο, (γ) να παραβίασει τα δικαιώματα της ιδιωτικής 
ζωής ή να προωθήσει  την προκατάληψη, το ρατσισμό,  το μίσος ή τη βία,  (δ)  να 
συνιστά  ανεπιθύμητη  αποστολή  ομαδικής  αλληλογραφίας,  ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία  «junk  mail»,  κακόβουλη  αλληλογραφία  «spam»  ή  αλυσιδωτές 
επιστολές (ε) να συνιστά παραβίαση διανοητικής  ιδιοκτησίας ή άλλων  δικαιωμάτων 
κυριότητας, ή (στ) να παραβιάζει με άλλο τρόπο τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα ή 
κανονισμούς.  Η  Oracle  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αφαιρέσει  ή  να  εμποδίσει  την 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει τους παραπάνω περιορισμούς. Η 
Oracle  δεν  θα  φέρει  ουδεμία  ευθύνη  προς  εσάς,  σε  περίπτωση  που  η  Oracle 
προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε 
την Oracle έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, η οποία απορρέει από την παραβίαση των 
υποχρεώσεών σας που προβλέπονται από την παρούσα  ενότητα.

Η Oracle μπορεί να προσαρμόσει κατά καιρούς τις υποχρεώσεις της και τις υποχρεώσεις σας 
σχετικά με  την προσφορά του Introduction to Computer Science μετά από  ειδοποίηση 30 
ημερών σύμφωνα με την ενότητα Διάρκεια και Καταγγελία.
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ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σύμφωνα και υπό τους όρους  της παρούσας σύμβασης, μπορείτε (i) να έχετε πρόσβαση και 
να χρησιμοποιείτε  τα προγράμματα και να λαμβάνετε τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
αποκλειστικά για τη διδασκαλία των μαθημάτων∙ από την  εν λόγω χρήση εξαιρούνται  ρητά οι 
εσωτερικές λειτουργίες σας σχετικά με την  επεξεργασία δεδομένων (ii) να επιτρέπετε σε κάθε 
σπουδαστή  ενός  μαθήματος   («Καταχωρημένοι  Χρήστες»)  να  έχει  πρόσβαση  και  να 
χρησιμοποιεί τα  προγράμματα που φιλοξενούνται εξ’ αποστάσεως από την Oracle και το 
υλικό  των  σπουδαστών  που  παρέχεται  μέσω  ενός  διαθέσιμου  διαδικτυακά  (online) 
περιβάλλοντος εκμάθησης αποκλειστικά για το σκοπό της συμμετοχής  του στο μάθημα στο 
οποίο  αφορούν  τα  προγράμματα  και  το  υλικό,  με  την  προϋπόθεση  ότι  είσαστε  εσείς 
υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση του  με την παρούσα σύμβαση∙ και (iii) να επιτρέπετε σε κάθε 
εκπαιδευτή να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τα προγράμματα που φιλοξενούνται εξ’ 
αποστάσεως από την Oracle και το υλικό που παρέχεται μέσω ενός διαθέσιμου διαδικτυακά 
(online)  περιβάλλοντος  εκμάθησης  αποκλειστικά  για  το  σκοπό  της  διδασκαλίας  του 
μαθήματος στο οποίο αφορούν τα προγράμματα και  το υλικό.  «Καταχωρημένοι Χρήστες» 
είναι οι σπουδαστές που εσείς εξουσιοδοτείτε να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τα 
προγράμματα  και  τις  υπηρεσίες,  ανεξάρτητα  από  τον  αριθμό  των  σπουδαστών  που 
χρησιμοποιεί ενεργά τα προγράμματα ή/και τις υπηρεσίες σε κάθε δεδομένη στιγμή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εάν  αποκτήσετε  ηλεκτρονικά  αντίγραφα  από  τους  οδηγούς  που  διατίθενται  για  τους 
σπουδαστές και τους εκπαιδευτές, τότε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, 
μπορείτε να διανείμετε ένα μόνο αντίτυπο των εν λόγω υλικών: (i) σε κάθε σπουδαστή στην 
τάξη, με αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος και (ii) στον 
εκπαιδευτή που διδάσκει  το αντίστοιχο μάθημα αποκλειστικά και  μόνο για το σκοπό  της 
διεξαγωγής αυτού  του  μαθήματος ή  της  διδασκαλίας  άλλων  εκπαιδευτών από αυτόν.  Η 
ηλεκτρονική διανομή τέτοιων υλικών εκ μέρους σας δεν επιτρέπεται εκτός εάν έχει εγκριθεί  
εγγράφως από την Oracle. Μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά το εν λόγω σχετικό υλικό 
απευθείας  μόνο  από  την  Oracle.  Με  επιφύλαξη  των  ανωτέρω,  σε  περίπτωση  που  το 
βιβλιοπωλείο  σας  είναι  ξεχωριστός  από  εσάς  φορέας,  μπορείτε  να  επιτρέψετε  στο 
βιβλιοπωλείο σας να διανείμει ένα μόνο αντίτυπο αυτού του υλικού σε κάθε σπουδαστή για το 
αντίστοιχο μάθημα, με την προϋπόθεση ότι είσαστε εσείς  υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση του 
βιβλιοπωλείου σας με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η Oracle μπορεί να παύσει την 
παροχή υποστήριξης για το πρόγραμμα σπουδών κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Παρά τα όσα ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, στην περίπτωση που έχετε  
συνάψει με την Oracle μία έγκυρη και ισχύουσα  σύμβαση του Oracle Academy:  Advanced 
Computer Science  και/ ή  σύμβαση Enterprise Business Applications, τότε κατόπιν έγγραφης 
άδειας από την Oracle,  μπορείτε  κατά τη  διάρκεια αυτής να χρησιμοποιείτε  το  υλικό του 
Oracle Academy Advanced Computer Science  και/ ή  Enterprise Business Applications, ως 
συμπληρωματικό υλικό για το Introduction to Computer Science, σύμφωνα με τους όρους της 
αντίστοιχης σύμβασης. 

Θα  έχετε  το  δικαίωμα  να  έχετε  διαθέσιμα  τα  προγράμματα  με  αποκλειστικό  σκοπό  την 
παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως εκμάθησης, με την προϋπόθεση ότι (i) θα μπορείτε να 
κάνετε  τα  προγράμματα  προσβάσιμα  με  ασφαλή  τρόπο  μόνο  για  τους  σπουδαστές  που 
εγγράφονται στο μάθημα  (το  οποίο αποτελεί μέρος ενός διπλώματος ή ενός προγράμματος 
απόκτησης  πτυχίου)∙  και  (ii)  τα  δικαιώματα  που  χορηγούνται  δυνάμει  της  παρούσας 
σύμβασης  περιορίζονται  στο  να  φιλοξενούν  δραστηριότητες  για  τους  εξ’  αποστάσεως 
μαθητές  που βρίσκονται στη περιοχή. Κάθε πρόγραμμα σπουδών που λαμβάνεται μέσω του 
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Oracle  Academy  για  χρήση στην  εκπαίδευση της  εξ’  αποστάσεως εκμάθησης υπόκειται 
στους  περιορισμούς  διανομής  όπως  ορίζονται  στην  ενότητα  των  «Παραχωρούμενων 
Δικαιωμάτων». Η διανομή των κωδικών πιστοποίησης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται 
μέσω ενός Distance learning venue, και θα πρέπει να διανέμονται χωριστά.

Η Oracle δεν είναι  υποχρεωμένη να σας παρέχει  οποιαδήποτε υποστήριξη σχετική με τη 
φιλοξενία των προγραμμάτων Oracle. Κάθε συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τους σπουδαστές 
σας που σχετίζεται με το πρόγραμμα θα τους παραπέμπει σε εσάς σχετικά με οποιαδήποτε 
τέτοια  υποστήριξη.  Η Oracle  δεν  θα  φέρει  ουδεμία  ευθύνη  προς εσάς ή  οποιουσδήποτε  
τρίτους για απαιτήσεις σχετικές με τις υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχονται από εσάς.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η  Oracle  ή  οι  αδειοπάροχοί  της  διατηρούν  όλα  τα  δικαιώματα  ιδιοκτησίας  και  τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των προγραμμάτων. Η Oracle διατηρεί όλα τα 
δικαιώματα  ιδιοκτησίας  και  τα  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  σε  οτιδήποτε 
αναπτύσσεται  από  την  Oracle  και  σας  παραδίδεται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας 
σύμβασης, το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών.

Τεχνολογία τρίτου συμβαλλομένου η οποία μπορεί να είναι κατάλληλη ή αναγκαία για χρήση 
σε  κάποια  από  τα  προγράμματα  της  Oracle  προσδιορίζεται  στα  σχετικά  έγγραφα  του 
προγράμματος. Τέτοια τεχνολογία από τρίτους συμβαλλόμενους παραχωρείται σε εσάς υπό 
τους όρους σύμβασης αδειοδότησης με τους τρίτους συμβαλλόμενους όπως ορίζεται  στα 
σχετικά  έγγραφα  του  προγράμματος  και  όχι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
σύμβασης.

Εσείς δεν πρέπει να:

• Αφαιρέσετε  ή  να  τροποποιήσετε  οποιαδήποτε  σήμανση   που  τίθεται  επί   των 

προγραμμάτων  ή οποιαδήποτε ειδοποίηση σχετική με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της 
Oracle ή των αδειοπαρόχων της.

• Καταστήσετε   τα  προγράμματα  ή  το  υλικό  που  προκύπτει   από  τις  υπηρεσίες 

διαθέσιμο  με  οποιονδήποτε  τρόπο  σε  οποιονδήποτε  τρίτο  για  χρήση  σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του τρίτου (εκτός αν η πρόσβαση αυτή επιτρέπεται 
ρητά για τη συγκεκριμένη άδεια χρήσης προγράμματος ή των υλικών που προέκυψαν 
από τις υπηρεσίες που έχετε λάβει).

• Προκαλέσετε ή να επιτρέψετε την αποσυμπίληση (εκτός αν απαιτείται από το νόμο 

για  τη  διαλειτουργικότητα),  αντίστροφη  μεταγλώττιση  ή  αντίστροφη 
συμβολομετάφραση  των  προγραμμάτων   (η  ανωτέρω  απαγόρευση  περιλαμβάνει 
ενδεικτικά  την  αξιολόγηση των δομών των δεδομένων ή  παρόμοιων  υλικών που 
παράγονται από τα προγράμματα).

• Αποκαλύπτετε  τα  αποτελέσματα  των  δοκιμών  αναφοράς  οποιουδήποτε 

προγράμματος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Oracle.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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Κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ενδέχεται να λάβετε την ακόλουθη περιορισμένη 
τεχνική υποστήριξη από την Oracle:  (i)  υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση  academy  _  us  @  oracle  .  com   ή  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Oracle  σε   τοπικές 
διευθύνσεις  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου∙  ii)  σε  διαθέσιμες  διαδικτυακά (online)  συζητήσεις 
που βρίσκονται στην ιστοσελίδα.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ

Η αμοιβή (ές) για να συνάψετε την παρούσα σύμβαση είναι η αμοιβή (ές), που καθορίζεται 
στην ιστοσελίδα  https  ://  academy  .  oracle  .  com  /  oa  -  web  -  introcs  -  description  .  html   και στη σύνοψη 
της παραγγελίας  σας που παρέχεται από την Oracle (μηδενικό κόστος). Όλες οι παραγγελίες  
πρέπει να εισαχθούν μέσω της ιστοσελίδας και  τα σχετικά έγγραφα της παραγγελίας  θα 
πρέπει να υποβληθούν στην Oracle, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα 
σύνοψης  της  παραγγελίας.  Οι  πληροφορίες  πληρωμής  (τρόπος  πληρωμής  και  άλλες 
λεπτομέρειες  όπως ο  αριθμός εντολής αγοράς –ΡΟ  number)  είναι  υποχρεωτικές για την 
επεξεργασία της παραγγελίας σας.

Όλες οι  αμοιβές που οφείλονται  στην Oracle είναι  πληρωτέες εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Όλες οι αμοιβές που οφείλονται βάσει της παρούσας 
σύμβασης δε θα μπορούν να ακυρωθούν και τα καταβληθέντα ποσά δεν θα επιστρέφονται.  
Συμφωνείτε  ότι  οφείλετε  να  πληρώσετε  τους  φόρους  πωλήσεων,  προστιθέμενης  αξίας  ή 
άλλους παρόμοιους φόρους που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία τους οποίους η 
Oracle  πρέπει   να  πληρώσει  για   τα  προγράμματα  και  /  ή  τις  υπηρεσίες  που  εσείς 
παραγγείλατε, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία παρέχεται σχετικό πιστοποιητικό 
περί απαλλαγής  φόρου. Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στις εν λόγω αμοιβές και 
μπορεί  να  χρεώνονται  σε  εσάς.  Καμιά  προσθήκη  προϊόντος  ή  αλλαγές  προϊόντων  δεν 
μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  στην  παραγγελία  σας  αφότου  η  παραγγελία  σας  έχει  
υποβληθεί για    επεξεργασία από την Oracle, εκτός εάν αυτό εγκριθεί    από την Oracle. Δεν  
μπορείτε  να επιστρέψετε ή να πραγματοποιήσετε  αλλαγή σε  οποιοδήποτε πρόγραμμα ή 
υλικό.

Δεν μπορείτε να χρεώσετε  τους σπουδαστές ξεχωριστά για την εγγραφή σε ένα μάθημα, με 
εξαίρεση την περίπτωση που οποιαδήποτε χρέωση αποτελεί μέρος της κανονικής ετήσιας ή 
περιοδικής αμοιβής.

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οφείλετε να τηρείτε  βιβλία και  αρχεία  σχετικά με την παροχή των μαθημάτων βάσει  της 
παρούσας  σύμβασης.  Κατόπιν   έγγραφης  ειδοποίησης  45  ημερών,  η  Oracle  μπορεί  να 
προβεί  σε  έλεγχο  των  μαθημάτων  και  της  χρήσης  από  εσάς  των  προγραμμάτων,  των 
υπηρεσιών  και  των  υλικών,  καθώς  και  άλλων  υλικών  που  αποκτήθηκαν  από  εσάς  στο 
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Συμφωνείτε να συνεργαστείτε με τον έλεγχο και να μας 
παρέχετε εύλογη συνδρομή και πρόσβαση σε πληροφορίες. Συμφωνείτε να πληρώσετε εντός 
30 ημερών από την γραπτή ειδοποίηση κάθε ανεξόφλητη αμοιβή. Αν δεν προχωρήσετε σε 
πληρωμή, η Oracle μπορεί να τερματίσει άμεσα την υποστήριξη, τις άδειες χρήσης και την  
παρούσα σύμβαση. Συμφωνείτε ότι η Oracle δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από τις 
δαπάνες σας που μπορεί να προκύψουν  από τη συνεργασία σας  σχετικά με τον έλεγχο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
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Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την  υπογραφή της  από εσάς και την αποδοχή της 
από την Oracle (η "Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 
Αυγούστου  2015  (η  «Διάρκεια»),  εκτός  εάν  καταγγελθεί  όπως  προβλέπεται  βάσει  της 
παρούσας.

Όλες  οι  άδειες  για  τα  προγράμματα,  το  υλικό   και  οι  υπηρεσίες  βάσει  της  παρούσας 
σύμβασης  θα παύσουν να ισχύουν αυτόματα μετά την καταγγελία ή τη λήξη της παρούσας 
σύμβασης, εκτός εάν η διάρκεια της  ανανεωθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων. Μπορείτε  
να  ανανεώσετε  διαδοχικά  τη  παρούσα  σύμβαση  για  πρόσθετη  συνδρομή  ως  μέλος  που 
κατόπιν της έγκρισης της Oracle. Η αμοιβή για την εν λόγω πρόσθετη  διάρκειας συνδρομής 
υπόκεινται στη πολιτική της Oracle που θα ισχύει  κατά τη στιγμή της ανανέωσης. Αν δεν 
καταβάλετε την αντίστοιχη αμοιβή ανανέωσης μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται,  η 
Oracle μπορεί να τερματίσει τις άδειες χρήσης  και την υποστήριξη και η παρούσα σύμβαση 
θα καταγγελθεί αυτόματα.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα σύμβαση,  μετά 
από  γραπτή  ειδοποίηση  90  ημερών.  Επιπλέον,  κάθε  συμβαλλόμενο  μέρος  μπορεί  να 
καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση λόγω παραβίασης  των όρων της 
σύμβασης.

Μετά τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας σύμβασης, όλα τα δικαιώματά σας περί της 
χρήσης  και  /  ή  διανομής  των  προγραμμάτων,  των  υλικών  ή  /  και  των  υπηρεσιών  που 
παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα παύσουν και θα πρέπει να πληρώσετε 
εντός  30  ημερών  όλα  τα  ποσά  που  έχουν  προκύψει  πριν  από  το  τέλος  της  παρούσας 
σύμβασης, καθώς και όλα τα ποσά που παραμένουν ανεξόφλητα για τα προγράμματα ή το 
υλικό που έχει παραγγελθεί και / ή τις υπηρεσίες που έχετε λάβει στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης, πλέον των σχετικών φόρων και των εξόδων.

Συμφωνείτε  ότι  εάν παραβιάσετε  κάποιο όρο της παρούσας σύμβασης,  δεν μπορείτε  να 
χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα, τα υλικά ή / και τις υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί. Οι 
όροι  που  εξακολουθούν  να  ισχύουν  μετά  την  καταγγελία  ή  λήξη  της  σύμβασης 
περιλαμβάνουν αυτούς  που αφορούν στον περιορισμό της ευθύνης, στις πληρωμές και άλλοι  
οι οποίοι  που λόγω του περιεχομένου τους εξακολουθούν να ισχύουν. Με την καταγγελία ή 
τη λήξη της παρούσας σύμβασης, θα επιστρέψετε ή θα καταστρέψετε όλα τα υλικά που έχουν 
παρασχεθεί σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτής συμπεριφέρεται αντιεπαγγελματικά (όπως καθορίζεται 
από την Oracle),  ενώ διδάσκει  σε μια τάξη ή βρίσκεται  σε στάδιο εκπαίδευσης,  η Oracle 
διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και / ή να καταγγείλει την εν λόγω συμμετοχή 
του εκπαιδευτή με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς, η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία της 
ειδοποίησης.

Η Oracle διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναθεωρήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα 
προγράμματα και υπηρεσίες  ή να αλλάξει τη διάρθρωση των αμοιβών που αντιστοιχούν σε 
αυτά,  παρέχοντάς  σας  μια  ειδοποίηση πριν    από 30  ημέρες.  Η Oracle  μπορεί  κατά  τη 
διακριτική  της  ευχέρεια  να  ακυρώσει  ή  να  αλλάξει  το  πρόγραμμα   σχετικά  με  κάποιο 
Ινστιτούτο οπότε  θα καταβάλει  εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει τουλάχιστον μία 
εβδομάδα  νωρίτερα.  Η  Oracle  δεν  ευθύνεται  για  έξοδα  ταξιδιού  ή  διαμονής  που  τυχόν 
πραγματοποιηθούν πραγματοποιούνται από εσάς, στην περίπτωση που  η Oracle πρέπει  να 
ακυρώσει ή να επαναγρομματίσει  ένα ινστιτούτο.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ 
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Η ORACLE ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» 
ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ORACLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ  ΟΡΟΥΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  Ή  ΟΡΩΝ  ΠΕΡΙ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ORACLE.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ  ΒΑΡΙΑΣ  ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ  ΑΠΟ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ,ΚΑΝΕΝΑ 
ΑΠΟ  ΤΑ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΦΕΡΕΙ  ΕΥΘΥΝΗ  ΓΙΑ  ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ  Ή  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ  Ή  ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ  ΚΕΡΔΗ  Ή  ΓΙΑ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΥΘΥΝΗ  ΤΗΣ  ORACLE  ΓΙΑ  ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ  ΖΗΜΙΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ  ΑΠΌ  Ή 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΙΤΕ  ΣΕ  ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ,  ΘΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΟ 
ΠΟΣΟ  ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ  ΕΧΕΤΕ  ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ  ΣΤΗΝ  ORACLE  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Βάσει της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη ενδέχεται  να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες  που  είναι  εμπιστευτικές  εκατέρωθεν  («εμπιστευτικές  πληροφορίες»). 
Συμφωνούμε και τα δύο μέρη να κοινοποιούμε μόνο τις πληροφορίες  που απαιτούνται για  
την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  την  παρούσα  σύμβαση.  Οι 
εμπιστευτικές πληροφορίες θα περιορίζονται στους όρους και την τιμολόγηση της παρούσας 
σύμβασης,  τα  υλικά,  καθώς  και  όλες  τις  πληροφορίες  που  προσδιορίζονται  σαφώς  ως 
εμπιστευτικές κατά τη στιγμή της κοινοποίησής τους.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες ενός συμβαλλόμενου μέρους δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες  οι  οποίες:  (α)  είναι   μέρος  του  δημόσιου  τομέα  μέσω  ουδεμίας  πράξης  ή 
παράλειψης του άλλου συμβαλλόμενου∙ (β) έχουν περιέλθει στη  νόμιμη κατοχή του άλλου 
συμβαλλόμενου  μέρους πριν  από τη γνωστοποίηση και  δεν είχε  αποκτηθεί  από το άλλο 
μέρος  είτε  άμεσα  είτε  έμμεσα  από  το  συμβαλλόμενο  που  τις  γνωστοποίησε∙  (γ)  έχουν 
κοινοποιηθεί  νομίμως στο άλλο μέρος από τρίτους χωρίς περιορισμούς εχεμύθειας∙ ή (δ)  
έχουν αποκτηθεί με ανεξάρτητα μέσα από το άλλο μέρος.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να τηρεί εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
του άλλου για χρονική περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία που του γνωστοποιούνται. 
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο σε 
αυτούς τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους  που δεσμεύονται να τις διασφαλίζουν από μη 
επιτρεπόμενη  αποκάλυψή  τους  με  τον  ίδιο  βαθμό   επιμέλειας  που  προβλέπεται  από  τη 
Σύμβαση Πλαίσιο. Οι συμβαλλόμενοι δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό σχετικά με την 
αποκάλυψη  των  όρων  ή  της  τιμολόγησης  της  παρούσας  σύμβασης    στα  πλαίσια 
οποιωνδήποτε  νομικών διαδικασιών  που  προκύπτουν  από  ή  σε  σχέση με  την  παρούσα 
σύμβαση  ή  σχετικά  με  την  κοινοποίηση  Εμπιστευτικών  Πληροφοριών  σε  κυβερνητικούς 
οργανισμούς, όπως απαιτείται από τον νόμο. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ORACLE 

Η Oracle σας παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη εκχωρητέο  δικαίωμα χρήσης, κατά τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, το  λογότυπο του  ORACLE Academy  πάνω στο 
διαφημιστικό υλικό σας αποκλειστικά για την προώθηση των μαθημάτων σε συνδυασμό με 
άλλα  μαθήματα  που  προσφέρονται  από  εσάς.  Η  χρήση  του  λογότυπου  του  ORACLE 
Academy  από την πλευρά σας θα πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες   περί  Λογοτύπου  του  ORACLE  Academy,  όπως  αυτές  αναφέονται   στο: 
https  ://  academy  .  oracle  .  com  /  pages  /  docs  _  pdfs  _  zip  /  academy  _  guidelines  .  pdf  Δεν  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιήσετε το λογότυπο του ORACLE  Academy  με τρόπο που προκαλεί  σύγχυση 
σχετικά με την σχέση σας με την Oracle ή αλλιώς παραπλανά, ή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
Oracle. Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συσχετίζονται με την χρήση του λογοτύπου 
ORACLE Academy  από εσάς θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τα πρότυπα ποιότητας 
της Oracle και να ανταποκρίνονται ή να υπερβαίνουν τα πρότυπα της αγοράς. Θα πρέπει να 
συνεργάζεστε με την Oracle ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της χρήσης του λογότυπου 
της Ακαδημίας της Oracle από εσάς και η συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας της Oracle. 
Στην περίπτωση που  κατά την απόλυτη διακριτική  ευχέρεια της Oracle κριθεί  ότι η χρήση 
του λογότυπου του  ORACLE  Academy  από εσάς δεν  είναι  σύμφωνη με  την παρούσα 
σύμβαση, θα πρέπει αμέσως να τροποποιήσετε ή να διακόψετε τη χρήση του λογότυπου του 
ORACLE  Academy,  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  της  Oracle.  Η Oracle  μπορεί  να αλλάξει  το 
λογότυπο  του  ORACLE  Academy και  τις  κατευθυντήριες  οδηγίες   περί  λογότυπου   του 
ORACLE  Academy,  οπότε  κατόπιν   εύλογης  ειδοποίησης  της   Oracle,  θα  πρέπει  να 
τροποποιήσετε αμέσως τη χρήση του λογότυπου ώστε να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε 
τροποποίηση στο λογότυπο της Oracle ή στις κατευθυντήριες οδηγίες  περί λογότυπου του 
ORACLE Academy. Αναγνωρίζετε ότι δεν σας έχει παραχωρηθεί κανένα δικαίωμα σε σχέση 
με τα εμπορικά σήματα της Oracle, εκτός από όσα έχουν ρητά ορισθεί στην παρούσα, και 
συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε χρήση του λογότυπου  του ORACLE  Academy από εσάς θα 
αποσκοπεί μόνο προς όφελος της Oracle. Συμφωνείτε να παρέχετε εύλογη συνδρομή στην 
Oracle σε σχέση με την προστασία και την δικαστική διεκδίκηση των εμπορικών σημάτων της 
Oracle. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα της Oracle ή εν δυνάμει 
παραπλανητικές παραλλαγές των εμπορικών σημάτων της Oracle (συμπεριλαμβανομένου 
του «Ora») ως μέρος οποιονδήποτε εκ των εμπορικών σας σημάτων, ονομασιών  προϊόντων, 
ονομασιών  υπηρεσιών, επωνυμίας  εταιρείας, ή διευθύνσεων  στο Διαδίκτυο. Συμφωνείτε να 
αποζημιώσετε  την  Oracle  για  οποιαδήποτε  απώλεια,  ευθύνη,  ζημία,  κόστος  ή  έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένων  των  δικηγορικών  αμοιβών)  που  προκύψουν  από  οποιεσδήποτε 
αξιώσεις που μπορεί να ασκηθούν εναντίον της Oracle και  προκύπτουν από τη χρήση από 
εσάς  του  λογότυπου  του  ORACLE  Academy,  στην  περίπτωση  που   μία  τέτοια  αξίωση 
σχετίζεται με τις δραστηριότητές, προϊόντα ή υπηρεσίες σας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, 
δε θα έχετε καμία υποχρέωση να αποζημιώσετε την Oracle όσον αφορά σε μια αξίωση περί 
παραβίασης  εμπορικού  σήματος  ή  πνευματικών  δικαιωμάτων  βάσει  της  χρήσης  του 
λογότυπου του ORACLE Academy, όπως ρητά επιτρέπεται βάσει  της παρούσας σύμβασης.

ΕΞΑΓΩΓΗ

Τα  προγράμματα   υπόκεινται  στη  νομοθεσία  και  τους  κανονισμούς  περί  εξαγωγών  των 
Ηνωμένων Πολιτειών και σε οποιουσδήποτε άλλους εγχώριους νόμους ή κανονισμούς περί 
εξαγωγών. Αποδέχεστε  ότι  η ανωτέρω νομοθεσία ελέγχου των εξαγωγών διέπει  την από 
μέρους σας χρήση των προγραμμάτων   (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεδομένων) 
και  τα  παραδοτέα  των  Υπηρεσιών  που  τυχόν  παρέχονται  σύμφωνα  με  την  παρούσα 
σύμβαση  και  αποδέχεστε  ότι  θα  συμμορφώνεστε  με  το  σύνολο  αυτών  των  νόμων  και 
κανονισμών  [συμπεριλαμβανομένων  των  κανονισμών  περί  "οιονεί  εξαγωγής"  (deemed 
export)  και  "οιονεί  επανεξαγωγής"  (deemed  re-export)].  Συμφωνείτε  ότι  δεν  θα  προβείτε 
άμεσα  ή  έμμεσα,  σε  εξαγωγή  δεδομένων,  πληροφοριών,  Προϊόντων   ή/και  υλικών  που 
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απορρέουν  από  τις  υπηρεσίες  (ή  αποτελούν  άμεσο  προϊόν  αυτών),  με  τρόπο  που  να 
παραβιάζει  αυτούς  τους  νόμους,  ούτε  και  θα  χρησιμοποιήσετε  τα  παραπάνω  για 
οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους νόμους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, της διάδοσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων ή ανάπτυξης πυραυλικής 
τεχνολογίας. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Oracle μπορεί να συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς σε σχέση με το αίτημά 
σας και  την  αντίστοιχη  παροχή της  Oracle,  για  συγκεκριμένα προϊόντα και  υπηρεσίες.  Η 
Oracle θα τηρεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η τρέχουσα έκδοση της 
οποίας βρίσκεται  στον δικτυακό τόπο:   http://www.oracle.com/html/privacy.html.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Συμφωνείτε ότι η παρούσα σύμβαση και οι πληροφορίες που ενσωματώνονται στην παρούσα 
σύμβαση με γραπτή αναφορά (συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς σε πληροφορίες που 
περιέχονται σε μια διεύθυνση URL ή σε αναφερόμενη πολιτική), μαζί με το σχετικό έγγραφο 
παραγγελίας,  αποτελούν  την  πλήρη  σύμβαση για  τα  προγράμματα,  τα  υλικά,  και  /  ή  τις  
υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί από εσάς, και ότι η παρούσα σύμβαση υπερισχύει όλων 
των προηγούμενων ή σύγχρονων συμφωνιών ή δηλώσεων, γραπτών ή προφορικών, που 
αφορούν  σε  αυτά  τα  προγράμματα  και/ή  τις  υπηρεσίες.  Εάν  οποιοσδήποτε  όρος  της 
παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε 
ισχύ και αυτός ο όρος θα  αντικατασταθεί με έναν όρο σύμφωνο με το σκοπό και την πρόθεση 
της παρούσας σύμβασης. Συμφωνείται ρητά ότι οι όροι της παρούσας σύμβασης και κάθε 
έγγραφο παραγγελίας της Oracle θα υπερισχύει  των όρων  οποιασδήποτε εντολής αγοράς ή 
άλλων  εγγράφων  παραγγελίας που δεν σχετίζονται με την Oracle και κανένας από τους 
όρους  που  περιλαμβάνονται  σε  οποιαδήποτε  τέτοια  εντολή  αγοράς  ή  άλλα  έγγραφα 
παραγγελίας που δεν σχετίζονται με την Oracle δε θα ισχύει για τα προγραμμάτα ή / και τις 
υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί. Η παρούσα σύμβαση και τα έγγραφα παραγγελίας δε θα 
μπορούν  να  τροποποιηθούν  και  τα  δικαιώματα  και  οι  περιορισμοί  δε  θα  μπορούν  να 
μεταβληθούν ή να τύχουν αποποίησης, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως με υπογραφή ή γίνει  
αποδεκτό  διαδικτυακά από εξουσιοδοτημένους  εκπροσώπους δικούς  σας και  της  Oracle. 
Οποιαδήποτε ειδοποίηση η οποία απαιτείται βάσει της παρούσας σύμβασης θα παρέχεται 
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος εγγράφως.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αναφορικά με  όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, θα ενεργείτε ως 
ανεξάρτητος  αντισυμβαλλόμενος.  Κανένα  συμβαλλόμενο  μέρος  δε  θα  δηλώνει  ότι  έχει 
οποιοδήποτε  δικαίωμα να αναλάβει  ή  να δημιουργήσει  οποιαδήποτε  υποχρέωση,  ρητή  η 
σιωπηρή, για λογαριασμό του έτερου συμβαλλόμενου μέρους, ούτε θα εκπροσωπεί το έτερο 
συμβαλλόμενο μέρος ως αντιπρόσωπος, υπάλληλος, συνεργάτης υπο καθεστώς franchise, ή 
υπό  οποιαδήποτε  άλλη  ιδιότητα.  Η  σχέση  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών  δεν  είναι 
αποκλειστική.

 

Συμφωνείτε ότι η Oracle μπορεί να δημοσιοποιήσει τη συμμετοχή σας στην κάθε προσφορά. 
Αυτό περιλαμβάνει, αλλά χωρίς περιορισμό, λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σας.
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1. Εάν το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ) ή ισοδύναμος οργανισμός στη χώρα σας, ο 
οποίος  σας  ελέγχει,  έχει  συνάψει  μια  κύρια  σύμβαση  με  την  Oracle  («Κύρια 
Σύμβαση»), και εάν είστε εγγεγραμμένος στον κατάλογο στο Παράρτημα 1 της Κύριας 
Σύμβασης,  μια  τέτοια  Κύρια  Σύμβαση  θα  υπερισχύει  και  θα  επικρατεί  επί  της 
παρούσας σύμβασης όσον αφορά σε οποιουσδήποτε τυχόν αντικρουόμενους όρους 
κατά την διάρκεια ισχύος της Κύριας Σύμβασης. Συμφωνείτε  ότι έχετε μελετήσει τους 
όρους  της  εν  λόγω  Κύριας  Σύμβασης  και  συμφωνείτε  ότι  οποιοιδήποτε 
αντικρουόμενοι όροι θα δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα σύμβαση, ούτως 
ώστε οι εν λόγω αντικρουόμενοι όροι της Κύριας Σύμβασης να  τίθενται σε πλήρη 
ισχύ και για την παρούσα σύμβαση.

2. Η  παρούσα  σύμβαση  διέπεται  από  τους  ουσιαστικούς  και  τυπικούς  νόμους  της 
Ελλάδας  και  εσείς  και  η  Oracle  συμφωνείτε  να  υποβάλλεστε  στην  αποκλειστική 
δωσιδικία και κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα, για 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση.

3. Εάν έχετε μια διαφορά με την Oracle ή αν περιέλθετε  σε διαδικασία πτώχευσης ή 
άλλες σχετικές νομικές διαδικασίες, θα αποστείλετε αμέσως γραπτή ειδοποίηση προς: 
Oracle Ελλάς  Μ.Ε.Π.Ε.  Λεωφ. Μεσογείων 265, 15451, Αθήνα, Ελλάδα Υπ’οψιν: 
Νομικής Διέυθυνσης.

4. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε  την παρούσα σύμβαση ή να δώσετε  ή μεταφέρετε  
τα προγράμματα και / ή τις υπηρεσίες ή τα δικαιώματα επί αυτών σε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο.

5. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων μη πληρωμής και παραβίασης των πνευματικών 
δικαιωμάτων της Oracle, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εγείρει αξίωση 
αποζημίωσης, που να απορρέει από ή να σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση, μετά 
την πάροδο δύο ετών από τότε  που έλαβε χώρα το γεγονός στο οποίο βασίζεται η 
αξίωση.

6. Η  Ενιαία  Πράξη  Πληροφοριών  και  Συναλλαγών  περί  Υπολογιστών  (Uniform 
Computer Information Technology Act) δεν θα ισχύει για την παρούσα σύμβαση ή για 
παραγγελίες που έγιναν βάσει αυτής. Κατανοείτε ότι οι επιχειρηματικοί συνεργάτες 
της Oracle, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτων συμβαλλόμενων επιχειρήσεων που 
προσλαμβάνονται  από εσάς για  να παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακής φιλοξενίας, 
είναι ανεξάρτητοι από την Oracle και δεν αποτελούν αντιπροσώπους  της Oracle. Η 
Oracle  δεν  ευθύνεται  ούτε  δεσμεύεται  από  οποιεσδήποτε  ενέργειες  των εν  λόγω 
επιχειρηματικών  συνεργατών,  εκτός  εάν  ο  επιχειρηματικός  συνεργάτης  παρέχει 
υπηρεσίες,  ως  υπεργολάβος  της  Oracle  για  μια  παραγγελία  που  έχει  υποβληθεί 
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ORACLE

Η  παρούσα  τροποποίηση  («Τροποποίηση»),  τροποποιεί  τη  σύμβαση  για  το  πρόγραμμα 
Oracle Academy Introduction to Computer Science («Σύμβαση») μεταξύ υμών και της Oracle 
Ελλάς  Μ.Ε.Π.Ε. με έδρα τα γραφεία της  που βρίσκονται επί της Λεωφ. Μεσογείων 265, Νέο 
Ψυχικό  («Oracle»). Οι όροι σε κεφαλαία που αναφέρονται  αλλά δεν ορίζονται στη παρούσα 
θα έχουν την ίδια έννοια με αυτήν  που   ορίζεται στη Σύμβαση.

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να τροποποιήσουν τη Σύμβαση ως ακολούθως:
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Η ενότητα με τίτλο ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ORACLE τροποποιείται ως εξής:

Επιλογή  3:  Εάν  η  Oracle  σάς  έχει  επιτρέψει  να  συμμετάσχετε  στο  μάθημα   Java 
Fundamentals  και Java  Programming, η Oracle θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για 
τους εκπαιδευτές σας που  διδάσκουν για πρώτη φορά  το μάθημα Java Fundamentals  και 
Java  Programming:

•  πρόσβαση σε ένα διαθέσιμο διαδικτυακά (online) περιβάλλον εκμάθησης για χρήση από 
τους εκπαιδευτές όταν διδάσκουν και από τους σπουδαστές μαθητές όταν παρακολουθούν 
ένα μάθημα.

•  πρόσβαση  σε  υλικό  που  δύναται  να  ληφθεί  από  το  διαδίκτυο  για  χρήση  από  τους 
εκπαιδευτές και τους μαθητές για το μάθημα Java Fundamentals  και Java  Programming.

• υλικό για σπουδαστές και υλικό για εκπαιδευτές σχετικό με το μάθημα, το οποίο μπορεί να 
περιλαμβάνει:

− Πρόγραμμα  σπουδών  που  παρέχεται  με  προκαθορισμένα  μαθήματα,  ασκήσεις, 

παρατηρήσεις και αξιολογήσεις για να τα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές κατά την 
διδασκαλία ενός μαθήματος.

− Ηλεκτρονικά αντίγραφα των οδηγών για σπουδαστές και εκπαιδευτές και 

− Εκθέσεις που παρέχονται μέσω ενός διαθέσιμου διαδικτυακά (online) περιβάλλοντος 

εκμάθησης  για  τους  εκπαιδευτές  ώστε  να  παρακολουθούν  την  πρόοδο  των 
σπουδαστών.

o Ινστιτούτο  Εκπαιδευτών του  Oracle Academy («Ινστιτούτο») για εκπαιδευτές.  Το 

ινστιτούτο είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης που αποτελείται από δύο μέρη, αρχικά 
από εικονική  εκπαίδευση και  ακολούθως από εντός  τάξεως εκπαίδευση.  Η εντός 
τάξεως εκπαίδευση θα λαμβάνει χώρα σε μέρος και σε χρόνο που θα καθορίζεται 
κατά  τη  διακριτική  της  ευχέρεια  της  Oracle.  Η  Oracle θα  σας ενημερώνει  για  τη 
τοποθεσία όταν αυτή οριστικοποιείται.  Η Oracle θα παρέχει  στους εκπαιδευτές τα 
ακόλουθα:

- Μέχρι 120 ώρες εικονικής εκπαίδευσης στο μάθημα που διδάσκει  ο εκπαιδευτής 
η οποία  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από και προπαρασκευαστικά της 
εντός  τάξεως  εκπαίδευσης.  Οι  απαιτούμενες  ώρες  εκπαίδευσης  θα  ποικίλουν 
βάσει  της προηγούμενης τεχνικής εμπειρίας και  της ευχέρειας του εκπαιδευτή 
στην αγγλική γλώσσα.

- Μέχρι δώδεκα (12) ωριαίες ομαδικές συνεδρίες συνομιλίας εβδομαδιαίως και/ή 
διαθέσιμες διαδικτυακά συζητήσεις (online forums) που θα πραγματοποιούνται 
πριν από την εντός της τάξεως εκπαίδευση από  έναν αναγνωρισμένο από την 
Ακαδημία  εκπαιδευτή  για  να  παρέχει  οδηγίες,  καθοδήγηση  και  ενημέρωση 
σχετικά με την κατάρτιση του εκπαιδευτή.

- Συμμετοχή  στην  εντός  της  τάξεως  εκπαίδευση,  η  οποία  περιλαμβάνει  την 
προσωπική  εκπαίδευση  στο  ινστιτούτο  και   αποτελείται  από  16  ώρες 
εκπαίδευσης για την διδασκαλία των μαθημάτων Java Fundamentals  και Java 
Piloting program. 

- Επιβεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση για τον/τους εκπαιδευτή(-ες), υπό τον 
όρο  ότι ο  εκπαιδευτής πληροί  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζονται  στη  παρούσα 
ενότητα και στην παρακάτω ενότητα «Οι Ευθύνες και οι  Υποχρεώσεις σας».
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Η  ενότητα  με  τίτλο  ΟΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ  τροποποιείται  ώστε  να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Για την Επιλογή 3,  να ορίσετε έναν εκπαιδευτή μέχρι τη σχετική ημερομηνία που 

προσδιορίζεται   στο  διαδικτυακό  τόπο: 
https://academy.oracle.com/pages/prog_renewals_deadlines.htm.  Μετά   από  αυτή 
την ημερομηνία, δε θα επιτρέπονται αλλαγές στον ορισμό του εκπαιδευτή.

• Για  την  Επιλογή  3,  πρέπει  να  παύσετε  κάθε  χρήση των προγραμμάτων και  των 

υλικών  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  μαθημάτων   Java  Fundamentals  και  Java 
Programming και να αφαιρέσετε όλα τα προγράμματα και τα υλικά από τα συστήματα 
του υπολογιστή σας.

• Να παρέχετε εκπαιδευτή(ές),  ο/οι οποίος/οι θα πρέπει να ολοκληρώσει/ουν όλα τα 

ακόλουθα πριν από τη διδασκαλία για πρώτη φορά των μαθημάτων Database Design 
and  programming  with   SQL,  Database  programming  with  PL/SQL,  Java 
Fundamentals  και Java  Programming.

- Να μελετήσει όλα τα μαθήματα της σειράς σπουδών.

- Να λάβει μέρος και να επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις που προβλέπονται από την 
Oracle ως μέρος της εικονικής εκπαίδευσης.

- Να  παρακολουθήσει  την  εντός  τάξεως  εκπαίδευση  στο  σύνολό  της  και  να 
ολοκληρώσει όλες τις εργασίες μέχρι το τέλος της εντός τάξεως εκπαίδευσης. 

- Να λάβει μέρος και να επιτύχει στις τελικές εξετάσεις κατά την ολοκλήρωση της 
εντός της τάξεως εκπαίδευσης. Αν κάποιος  εκπαιδευτής δεν επιτύχει στις τελικές 
εξετάσεις, αυτός/αυτή θα πρέπει να τις επιτύχει μέσα σε 60 μέρες από το τέλος 
της εντός τάξεως εκπαίδευσης (εκτός αν χορηγηθεί παράταση κατά τη διακριτική 
ευχέρεια  της  Oracle).  Αν  ο  εκπαιδευτής  δεν  επιτύχει  στις  τελικές  εξετάσεις, 
αυτός/αυτή  θα  πρέπει  να  επαναλάβει  το  πρώτο  έτος  των  απαιτήσεων  που 
προβλέπονται για τον εκπαιδευτή και να καταβάλει τα αντίστοιχα δίδακτρα.

Η  Oracle  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  απορρίψει  την  εγγραφή  σας  στο  μάθημα  Java 
Fundamentals   και  Java   Programming για  οποιοδήποτε  λόγο  και  μετά  από  γραπτή 
ειδοποίηση προς εσάς η οποία θα παραδοθεί με  ηλεκτρονικό ή φυσικό μέσο. Στην εν λόγω 
περίπτωση, η παρούσα Τροποποίηση θα θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη.

Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων στη παρούσα, η Σύμβαση θα παραμείνει σε πλήρη 
ισχύ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

_______________________

Oracle Ελλάς ΜΕΠΕ 

__________________________

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

_______________________

 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

__________________________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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_______________________

________________________

ΟΝΟΜΑ:

______________________

ΟΝΟΜΑ:

__________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:
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