C O O R D I N A T O R S Group
Η Εκπαιδευτική Δύναμη στην Ασφαλιστική Βιομηχανία &Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Σας αποστέλλουμε την αίτηση για τις τελευταίες εξεταστικές του έτους 2010,
Ασφ.Συμβούλων , Πρακτόρων , Μεσιτών , Συντονιστών , Υπαλλήλων Επιχ .Ασφ.Διαμ/σης
& Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων – Εξετάσεις συστήματος MQI
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙKO
Στοιχεία :
Επώνυμο………………………………………… Όνομα …………………………Πατρώνυμο …………………………..
Ημ. Γέννησης ………………………… ΑΔΤ…………………………………Τ.Κ…………………………………………
Δ/νση……………………………………………………………………Τηλ…………………………….…………………..
Φαξ ……………………………Κιν…….………………………email…………………………..Α.Φ.Μ…………………..
Δ.Ο.Υ……………………..Σύσταση……………………….. Επάγγελμα………………Εδρα…….………………………
Ημ/νία Υποβολής………………….Ημ/νία εξόφλησης…………………………………………………………………….
Στοιχεία Τιμολογίου και Σφραγίδα………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………...…………………………………………………………………………………………………………
Ο παραπάνω υπογεγραμμένος δηλώνω και αιτούμαι συμφωνώντας, στον κανονισμό των εταιρειών και επιθυμώ να
ενταχθώ σε :
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας μου τις Εξετάσεις Τεχνικής Επιτροπής για την κατηγορία που δηλώνω:
 Μεσιτών  Πρακτόρων  Συντονιστών  Ασφαλιστικών Συμβούλων  Μαρτίου

 Ιουνίου

 Νοεμβρίου

 Υπαλλήλου Επιχείρησης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης  Υπαλλήλου Ασφ Διαμεσολάβησης Τραπεζικού Οργανισμού
 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΞΧ/ΧΤ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων – Εκτιμητών Ασφαλίσεων Ζημιών - Ερευνητών  Μεσιτών Ασφαλίσεων
 Πρακτόρων

 Ασφ.Συμβούλων  Συντονιστών  Γραμματέων Ασφ.Γραφείων  Στελεχών Ασφ.Επιχειρήσεων

 Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Εφαρμοσμένη Λογιστική – Βοηθοί Λογιστών
 ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων – Εκτιμητών Ζημιών Ασφαλίσεων
(Πιστοποίηση MQI & Πιστοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών Συστήματος)
 ΤΡΙΠΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Insurance Brokers - loss Adjuster Underwriters 18μηνο

(Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής- Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας- Εκτιμητής, Διαχειριστής Κινδύνων- Διακανονιστής Ζημιών)

(Πιστοποίηση MQI & Πιστοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών Συστήματος)

«Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (60 εκπαιδευτικών ενοτήτων)
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Πακέτα: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ
πληροφορίες www.coordinators.gr , www.1co.gr
Τα δίδακτρα διαμορφώνονται ανάλογα με την ή τις κατηγορίες που έχω επιλέξει, την περίοδο παρακολούθησης, τον χρόνο εκπαίδευσης, την τυχόν
ομαδική συμμετοχή μου σε πρόγραμμα εταιρικό, την συμμετοχή μου σε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την παρακολούθηση μέσω υπολογιστή
( live e-learning ) σε …………………….….€ κατά άτομο, για το πρόγραμμα που έχω επιλέξει και την χρονική περίοδο που έχω επιλέξει
(Στα δίδακτρα δεν συμπ/νονται τα παράβολα των εξετάσεων, έξοδα εξετάσεων & Πιστοποίησης Συστήματος & Ελεγκτών, Βιβλία, Σημειώσεις,
Εκπαιδευτικό Υλικό).Γνωρίζω και αποδέχομαι τον κανονισμό για την καταβολή των διδάκτρων τα οποία θα καταβάλλονται με την αίτηση , οπότε
γίνεται αυτόματα εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευομένων στις εταιρείες αντίστοιχα . Μετά την εγγραφή δεν γίνεται επιστροφή ή ακύρωση της
συμμετοχής παρά μόνο αλλαγή περιόδου εξετάσεων . Δεν γίνεται αντικατάσταση προσώπου παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και έπειτα από
συμφωνία των εταιρειών . Ρητά δηλώνω ότι γνωρίζω και αποδέχομαι ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις εκπαιδευτικές εταιρείες
COORDINATORS AE & COORDINATORS AEEK ή άλλους συνεργαζόμενους φορείς και εταιρείες, κατά αναλογία που ίδιες ρυθμίζουν , κάθε φορά
, κάθε περίοδο και πρόγραμμα μεταξύ τους τόσο εκπαιδευτικά όσο και οικονομικά .

-Παρέχεται Ειδική Τιμολόγηση για Ομαδικές ΕγγραφέςΓια την εταιρεία COORDINATORS SA

Ο / Η Αιτ….- Υπογραφή

Εθν. Μακαρίου 25 Περιστέρι Μετρό Αγ.Αντωνίου ΤΚ 12131 Τηλ: 210-5734000 Fax: 210-5765891
www.1co.gr , www.coordinators.gr
e-mail : coord@otenet.gr
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Δηλώνω ότι γνωρίζω και αποδέχομαι τον Εκπαιδευτικό Κανονισμό τής COORDINATORS
S.A., ειδικά για την καταβολή των διδάκτρων. Με την κατάθεση της αίτησης για Συμμετοχή
μου σε οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κι αν επιλέξω, τα δίδακτρα θα
προκαταβάλλονται με τον τρόπο (διακανονισμό) που συμφωνώ παραπάνω. Γνωρίζω ότι στα
ανωτέρω Δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των Ειδικών Σημειώσεων που
καλύπτουν την ύλη, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την COORDINATORS S.A και
αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Επίσης, στα Δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνεται το
κόστος αμοιβής των Δικαιωμάτων Ένταξης στα Μοντέλα Ανάπτυξης I.Q. και λοιπών, τού
Ειδικού Σήματος αυτών, καθώς και των άλλων εξόδων που συνεπάγεται η οργανωτική δομή
και η εφαρμογή των Μοντέλων αυτών. Μετά την υποβολή τής Αίτησής μου, οπότε και
πραγματοποιείται αυτόματα η εγγραφή μου στο αντίστοιχο Μητρώο, δεν είναι δυνατή η
επιστροφή του συνόλου ή μέρους των Διδάκτρων ή η ακύρωση συμμετοχής μου, σε
οποιοδήποτε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ή Πιστοποίησης ή Εξέτασης έχω επιλέξει. Στην
περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο επιλεγμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διατηρώ το
δικαίωμα να εκπαιδευτώ, να εξετασθώ, να πιστοποιηθώ σε άλλη περίοδο, αρκεί να το
δηλώσω γραπτά και κατόπιν κοινής συμφωνίας με την Εταιρεία. Αποδέχομαι και δηλώνω
υπεύθυνα ότι για την απονομή των Πιστοποιητικών, εκτός της συμμετοχής μου σε
Προγράμματα Ολοκληρωμένων Κύκλων Σπουδών ή Ταχύρρυθμα, και της συμμετοχής μου
σε επιτυχείς εξετάσεις, απαιτείται και η εγγραφή μου ως Μέλους στην ‘COORDINATORS
CARD Πιστοποιημένων’ που συνοδεύεται από Κάρτα Πιστοποίησης Γνώσεων, θεωρητικών πρακτικών γνώσεων τού κατόχου της. Γνωρίζω ότι τα δικαιώματα των συστημάτων IQ, MQI,
του Πιστοποιητικού ECIQ κ.λ.π. ανήκουν αποκλειστικά στις εταιρείες COORDINATORS
S.A. και COORDINATORS AEEK ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΥ Π. & Ε.ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ
COORDINATORS GROUP .
Γνωστοποίηση τήρησης αρχείων
Ως Υποψήφιος έχω ενημερωθεί από τους Συνεργάτες της Εταιρείας COORDINATORS SA
και των MQI, ότι τα προσωπικά μου δεδομένα (όπως ενδεικτικά αναφέρω: προσωπικά
στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας, αποτελέσματα εξετάσεων, γραπτά εξετάσεων κ.λ.π.), τα
οποία, είτε ο ίδιος θα γνωστοποιώ με οποιοδήποτε τρόπο (γραπτά ή προφορικά κλπ), σ’
αυτούς, θα τηρούνται από την Εταιρεία σε αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από αυτήν και τους Συνεργάτες της, είτε η τήρησή τους προβλέπεται από

τονόμο ή από τη διαδικασία εξετάσεων. Παρέχω δε τη ρητή έγκριση και συγκατάθεσή του
στην Εταιρεία για την τήρηση αρχείων με προσωπικά του στοιχεία, καθώς και για την
επεξεργασία τους από αυτήν, καθώς και από τον Αρχικό Αδειούχο και τα εν Ελλάδι
εμπλεκόμενα πρόσωπα στης διαδικασίες Συστημάτων Πιστοποίησης τής COORDINATORS,
όπως MQI κ.λ.π, σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. 1 ν. 2472/1997. Η τήρηση τού Αρχείου καθώς
και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια τής
συναλλακτικής σχέσης μου με την Εταιρεία και περαιτέρω, καθ’ όσο χρονικό διάστημα
επιβάλλεται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές Διατάξεις, καθώς και από τη
συμβατική σχέση της Εταιρείας με τους Αδειούχους και για συνεχή ενημέρωση των
προγραμμάτων των εταιρειών . Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων είναι η αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία των σχέσεων
Υποψηφίου – Εταιρείας (η πληρέστερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωσή μου, η ορθή
διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας και της απονομής Πιστοποιητικών, η επίλυση τυχόν
ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με την εξέτασή μου, την υποστήριξη της συναλλακτικής
σχέσης μου με την Εταιρεία ή με κάθε συνεργαζόμενο Κέντρο ξεχωριστά, η προστασία των
συμφερόντων μου, κλπ), η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ή του
Κέντρου ή των Δικαιοδόχων προς εμένα και η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία. Συμφωνώ ότι
ενδέχεται να διαβιβάζονται, κατά την κρίση της Εταιρείας, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
υπαλλήλους και συνεργάτες του Κέντρου (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους), στις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιες Αρχές, καθώς και στους
προαναφερθέντες Δικαιούχους με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ’ ιδίαν
συναλλακτικών σχέσεών μου με το Κέντρο ή τους - Δικαιούχους καθώς και την προώθηση
και καθιέρωση της ιδέας MQI., Προσωπικά μου δεδομένα, σύμφωνα με το νόμο, την έννομη
σχέση που συνδέει τον Υποψήφιο με το Κέντρο και το Κέντρο με τους Δικαιοδόχους. Δεν
διατηρώ το «δικαίωμα πρόσβασης» υπό την έννοια του δικαιώματος πληροφόρησης για τα
προσωπικά μου δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία ή το Κέντρο και τους
Δικαιούχους και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τον τρόπο, τους σκοπούς και το
χρονικό διάστημα της επεξεργασίας, για τις κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών μου
δεδομένων, καθώς και για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα
υποβάλλεται έγγραφα στην έδρα των Εταιρειών
και θα απευθύνεται στον/στους
δεδομένων
εκτελούντα/ες
την
επεξεργασία

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
H Coordinators S.A. έχει στην ιδιοκτησία της κατοχυρώσει Σύστημα Μοντέλων πιστοποίησης επαγγελμάτων MQI και IQ εκπαίδευσης, ανάπτυξης και διοίκησης κλπ που
εξελίσσεται καθημερινά και περιλαμβάνει και τα πρόσωπα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντίστοιχα πιστοποιητικά .Πρόκειται για σύστημα εκπαίδευσης στο
ασφαλιστικό δίκαιο, στις διαδικασίες ασφάλισης, γενικές αρχές ασφαλιστικού δικαίου , ανάλυση κλάδων , διαχείριση κινδύνου και ζημιών , πραγματογνωμοσύνες ,
underwriting , ασφαλιστικό marketing, φορολογική και λογιστική υποστήριξη , σχεδιασμός εργασιών και business plan και λοιπά, εγγραφές δεύτερος των συμβαλλομένων
μερών αποδέχεται ρητά και αναγνωρίζει την προσχώρησή του στο σύστημα αυτό με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. Ρητά συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία
αποδεκτό ότι η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη σύμβαση και τους όρους που αναγράφονται στο παρόν ή σε κάθε προσάρτημα αυτού, ειδικά σε περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες έγινε το παρόν συμφωνητικό όπως την τήρηση βιβλίων, διαδικασιών, εκπαίδευση και πιστοποίηση
για τη συνεχή ανανέωση του πιστοποιητικού M.Q.I. κλπ. που η Coordinators S.A. και οι συνεργαζόμενες εταιρίες εφαρμόζουν και προτείνουν για την κατοχύρωση του
συστήματος και των υπολοίπων μελών. Για το σκοπό αυτό θα γίνεται ο έλεγχος. Προς άρση κάθε αμφισβήτησης ρητά δηλώνεται πως η Coordinators S.A. έχει την
αποκλειστική ιδιοκτησία και εκμετάλλευση καθώς και την απόλυτη διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών σήμερα και στο μέλλον, είναι πνευματικά της δικαιώματα,
απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση ή παραχώρηση ή υπόδειξη σε τρίτο, η κάθε μορφή εκμετάλλευσης γενικώς με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, έστω και μερικώς χωρίς την
έγγραφη άδεια και συναίνεση της Coordinators S.A.Ο υπογράφων πελάτης γίνεται αυτόματα ισόβιο Μέλος μέλος της COORDINATORS CARD Λέσχης Πιστοποιημένων
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούλντων , δηλώνω ότι καθόλη την διάρκεια της ένταξης μου σε διαδικασίες του συστήματος MQI με οποιαδήποτε μορφή α: Θα τηρώ
απαρέγκλιτα τα πάσης φύσεως επαγγελματικά απόρρητα της Εταιρείας καθώς και απόλυτη εχεμύθεια για το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση μου και
αφορούν την Εταιρεία, προϊόντα και υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των απορρήτων της. Ειδικότερα, ως απόρρητα θεωρούνται τα απόρρητα εμπορικής φύσεως και
οργάνωσης της εταιρείας, όπως π.χ. βιβλία, λογισμικά, κατάλογοι, κοστολόγια, στρατηγικές πωλήσεων, μέθοδοι marketing, know how (τεχνογνωσία) της εταιρείας, πρότυπα,
σχέδια και υποδείγματα, εφευρέσεις. Υποχρεούμαι να κρατώ μυστικές και να μην κοινοποιώ καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις παραπάνω πληροφορίες, ακόμη και μετά μια
πενταετία τη λύση της συνεργασίας β: Θα επιστρέφω τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν τη δραστηριότητά της Εταιρείας, τα οποία θα περιέλθουν στην κατοχή μου θα
τα επιστρέφω στην Εταιρεία (χωρίς να κρατώ αντίγραφα), αν χρειαστεί. Επιπλέον θα λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτραπεί σε οποιονδήποτε τρίτο να
αποκτήσει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία. Η οποιαδήποτε γνωστοποίηση πληροφοριών απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. γ:
Αναγνωρίζω την ιδιοκτησία του προγράμματος εν γένει και του συστήματος της ύλης, των προφορικών και άλλων πληροφοριών, των ηλεκτρονικών μεθόδων των πάσης
φύσεως υπηρεσιών και προϊόντων ως αποκλειστική κυριότητα της Coordinators S.A., ώστε να απαγορεύει την μαγνητοφώνηση, την αναμετάδοση, την βιντεοσκόπηση, την
εκμετάλλευση της πάσης φύσεως παροχή σε τρίτους . Κάθε τέτοια ενέργεια που γίνει με δική μου αμέλεια ή υπαιτιότητα, θα προκύπτει ευθύνη για κάθε ζημιά που η
Εταιρεία θα αξιώσει για αυτή την πράξη ή την παράληψη. Το πρόγραμμα και τα οφέλη αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου μόνο για
τα άτομα που είναι δηλωμένα με αίτηση τους και μόνο για την συγκεκριμένη στιγμή της εκτέλεσης του προγράμματος με τους όρους και τον τρόπο που η Coordinators
αποκλειστικά ορίζει κάθε φορά που υλοποιεί το μάθημα, οι ώρες πιστώνονται με την καταγραφή ειδικού προγράμματος με κωδικούς εκπαιδευομένων της εταιρείας ή άλλως
έχει ορισθεί. δ: Αναγνωρίζω το αδιαφιλονίκητο δικαίωμα της COORDINATORS SA να προβαίνει σε έκτακτους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους με όποιο τρόπο επιθυμεί και
με όποιο άτομο χρησιμοποιεί προκειμένου για την κατοχύρωση του προγράμματος και του συστήματος και δικαιωμάτων .
Σε περίπτωση παράβασης τόσο στα πρόσωπα όσο και στις άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης αυτόματα βεβαιώνεται χρέος του χρήστη ως προς την εταιρεία
COORDINATORS SA, 20πλάσιο των διδάκτρων ή όποιου ποσού συμφωνηθεί με άμεση καταβολή .Με το ξεκίνημα του προγράμματος σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται
χρηματική επιστροφή διδάκτρων αλλά και εάν δεν έχουν εξοφληθεί αρχικά τα δίδακτρα ολοσχερώς ρητά συμφωνείται ότι θα οφείλονται ως άμεση καταβολή ή με άλλο
τρόπο διακανονισμών ανεξαρτήτως αλλαγής της απόφασης για οποιοδήποτε λόγο από τον Εκπαιδευόμενο ή την Εταιρεία του. Η Coordinators S.A. συμφωνεί για τη
συμμετοχή του μόνο με την παραπάνω σύμφωνη γνώμη και δέσμευση και δηλώνω ρητά με το παρών ότι προηγουμένως έχει γίνει πλήρης ενημέρωση και πληροφόρηση ένα
20 ημέρες πιο πριν .Ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος αφορά αποκλειστικά την Coordinators S.A. και μπορεί να διαμορφώνει την διάρκεια και τον χρόνο
ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις της. Όλες οι διάρκειες των προγραμμάτων μπορεί να φτάσουν ως και πέντε έτη. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ρητά τον κανονισμό
λειτουργίας της Coordinators S.A. ειδικά για την εκπαίδευση που συμμετέχω και καμιά απαίτηση ή ζημία δεν μπορώ να αξιώσω από την Coordinators S.A. για το
αποτέλεσμα του προγράμματος γενικά.

Η μέθοδος M.Q.I. – e-learning της COORDINATORS S.A σας δίνει την δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσετε
ζωντανά από τον χώρο σας τα προγράμματα.
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