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                                                   **      Δ ε λ τ ί ο  Τ ύ π ο υ   ** 

Αφορά ειδικώτερα, 
  

Αντιπροσώπους  Αυτοκινήτων  & Σκαφών,  Συνεργεία,  Τεχνικές   Εταιρείες, 
    Αποφοίτους   Τεχνικών  Σχολών  &  Τεχνικών Λυκείων,  Εμπειρογνώμονες, 

               Στελέχη   Ασφαλιστικών  Επιχειρήσεων,  Ασφαλιστικούς  Πράκτορες 
                              Συμβούλους-ΜεσίτεςΑσφαλίσεων & Ακινήτων 
 

 
Ο Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός  Όμιλος 
COORDINATORS S.A. σχεδίασε & υλοποιεί επί 
σειρά ετών, τα εξειδικευμένα Μοναδικά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ασφαλιστικών 
Πραγματογνωμόνων – Εκτιμητών & Ερευνητών 
ζημιών ασφαλίσεων, με δεδομένο τις απαιτήσεις 
του νέου νομοθετικού πλαισίου αφ΄ενός & 
αφ΄ετέρου της ανάγκης της Ευρωπαικής & 
Ελληνικής αγοράς γενικώτερα.  
Επίσης ο  Ομιλος με τους δύο Εγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς Φορείς, την COORDINATORS 
S.A. (Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης 
Διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση Προσώπων) 
& την COORDINATORS A.E.E.K. – Ε.Ε.Σ 
(Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών) προσφέρει 
ειδικά προγράμματα ετήσια ή σεμινάρια 
εξειδικευμένα για τις ανάγκες  Ασφαλιστικού, 
Τραπεζικού, ή άλλου Οργανισμού καθώς & 
κάθε μορφής Επιχείρησης. 
Στα πλαίσια των νομοθετικών αλλαγών 
προτείνουμε,  σε κάθε Νομικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο, που έχει σχέση με ζημιές ή με 
πελατολόγιο που έχει ανάγκη τις συμβουλευτικές 
του υπηρεσίες , σε σχέση με τα  περιουσιακά του 
στοιχεία, ή επιθυμεί να ασκήσει ένα ελέυθερο 
επάγγελμα, με νέες προδιαγραφές & με μεγάλο 
εύρως επαγγελματικού αντικειμένου, (σχετικά με 
πραγματογνωμοσύνη – εκτίμησης & διαχείρησης 
ζημιών  κάθε είδους & κάθε ασφαλιστικού 
κλάδου), να   εκμεταλευτεί την ευκαιρία που 
παρέχουμε μέσα από αυτό το δελτίο τύπου, ώστε 
να επιτύχει:  
 
α) χαμηλώτερα  δίδακτρα λόγω προσφοράς 
περιόδου,  σε όποιο πρόγραμμα επιλέξει & 
 
β) το ισχύον νομοθετικό περιβάλλον της 
παρακολούθησης & των εξετάσεων, που πρόκειται 
να τροποποιηθεί σύντομα. 
  
Ακολουθεί αίτηση ενδιαφέροντος. Περισότερες 
πληροφορίες στο site coordinator.gr  ή στο τηλ. 
Κέντρο: 2105734000 

 
 
****ΕΙΔΙΚΑ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ                           !!!!!!! Για εγγραφές έως 30-50%             
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ -ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ                              επί του τιμολογίου μας 
(Με μία Δωρεάν Πιστοποίηση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ή Υπαλλήλου) 

 
ΑΙΤΗΣΗ     ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    

Παρακαλούμε αποστείλετε με φαξ ( 2105765891 ) ή με e-mail (coord@otenet.gr) την παρούσα Δήλωση 
Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες ( τηλέφωνο  επικοινωνίας 2105734000). 
 
Επώνυμο…………………………………………............................................ Όνομα …………………………...................  
Ημ. Γέννησης ………………………… ΑΔΤ………...........Τ.Κ……………………...........Δ/νση........................................ 
………………………………………………………………….............Τηλ…………………………….…………………..                  
Φαξ ……………………………Κιν…….………………………email…………………………..Α.Φ.Μ………………….. 
Δ.Ο.Υ……………………..Σύσταση…………………………Σωματείο………………Επάγγελμα………………..............
Εδρα..…….………………………Ημ/νίαΥποβολής…………………........Ημ/νία εξόφλησης …….................................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Επιθυμώ να ενταχθώ σε  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  προετοιμασίας  μου για την   εξεταστική  Νοεμβρίου 2010 και για την κατηγορία 
Ασφαλιστικού Συμβούλου στα πλαίσια του ειδικού  προγράμματος, με εκπαιδευτικό αντικείμενο: 
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 ΄΄Θέματα Ασφαλιστικής Πραγματογνωμοσύνης – Εκτίμησης Ζημιών και Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 
   με   δωρεάν πιστοποίηση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ή υπαλλήλου. 
Μπορείτε να επιλέξετε την εκπαιδευτική Βαθμίδα Α.........Β.......Γ............με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:  
Α. ταχύρυθμο 4μηνης διάρκειας,...... Β. εξάμηνης διάρκειας....   Γ. όλων των κλάδων ετήσιας διάρκειας..... 
 
Τα προγράμματα θα διεξαχθούν από τις εταιρείες,   
COORDINATORS  S.A(Εγκεκριμένος Φορέας 
Εκπαίδευσης Διαμεσολαβούντων)   & 
 COORDINATORS A.E.E.K. – Ε.Ε.Σ. 
(Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών) του Ομίλου 
των Επιχειρήσεων Π&Ε Καρναχωρίτη. 
 
Τα δίδακτρα διαμορφώνονται σε ...........ευρώ κατά 
περίπτωση   βάσει των προϋποθέσεων που έχουν 
ορισθεί από την επιλογή του.  
Για κάθε δεύτερο άτομο γίνεται επιπλέον ειδική 
τιμολόγηση για όποια κατηγορία δηλωθεί 
συμμετοχή.  
Στα δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
παράβολα των εξετάσεων, της Τεχνικής Επιτροπής 
& των εκπαιδευτικών Φορέων. 
Γνωρίζω και αποδέχομαι τον κανονισμό για την 
καταβολή των διδάκτρων τα οποία θα 
καταβάλλονται με την αίτηση, οπότε γίνεται 
αυτόματα εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευομένων. 
Μετά την εγγραφή δεν γίνεται επιστροφή ή 
ακύρωση της συμμετοχής παρά μόνο αλλαγή 
περιόδου εξετάσεων της Τεχνικής Επιτροπής του 
Υπουργείου. Προκειμένου να συμπεριληφθεί 
κάποιος στα ειδικά αυτά προγράμματα απαραίτητα 
πρέπει να υποβληθεί η σχετική αίτηση 
ενδιαφέροντος και να διακανονισθούν τα 
δίδακτρα. Στους Συμμετέχοντες θα χορηγηθούν 
πιστοποιητικά παρακολούθησης των ενοτήτων του 
προγράμματος ξεχωριστά ανά κατηγορία, σε 
συνδυασμό με την ολοκλήρωση των σχετικών 
εργασιών για την πρακτική εφαρμογή των κλάδων 
αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων, πάντα με την 
μεθοδολογία και τις προϋποθέσεις του συστήματος 
COORDINATORS MQI, καθώς και βεβαίωση της 
τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης του Υπουργείου, 

μετά από επιτυχείς εξετάσεις για θέματα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης όπως ασφαλιστικό 
νομοθετικό πλαίσιο κ.λ.π.   
Τα  βιβλία ,οι σημειώσεις, τα τέστ  προσομοίωσης, 
του προγράμματος και ειδικότερα σε θέματα 
ασφαλιστικής εκτίμησης και & 
πραγματογνωμοσύνης ζημιών ασφαλιστικών 
κλάδων, παρέχονται εντελώς δωρεάν από το 
σύστημα COORDINATORS MQI, όπου και 
διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα τόσο για  
μοναδικότητα του ειδικού προγράμματος 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ – 
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ –ΕΡΕΥΝΗΤΏΝ ΖΗΜΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ , όσο και για την 
διδακτέα ύλη γενικότερα .Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε αποκλειστικά 
από τις εκπαιδευτικές εταιρείες του Ομίλου 
επιχειρήσεων Π&Ε Καρναχωρίτη με την επωνυμία 
COORDINATORS S.A. & COORDINATORS 
Α.Ε.Ε.Κ.- Ε.Ε.Σ., σε (3) τρία Εκπαιδευτικά 
επίπεδα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες γενικότερα της αγοράς, ώστε να 
συμπεριληφθούν και άλλα θέματα σχετικά με την 
φορολογία προσώπων, συστημάτων, οργάνωση & 
λειτουργίας επιχείρησης & ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης και πραγματογνωμοσύνης με 
ειδικά έντυπα του συστήματος MOI (Μοντέλα 
ασφαλιστικής ποιότητας και ανάπτυξης σχετικών 
εργασιών του κλάδου). Τα  προγράμματα  
αρχίζουν  τον 9/10 και λήγουν σταδιακά τον 8/11. 
Οι εξεταστικές της τεχνικής επιτροπής που 
συμπίπτουν με το πρόγραμμα προσδιορίζονται την 
6/11/10 & 12/3/11.  Προτείνουμε την άμεση 
εγγραφή σας με την σχετική αίτηση και την 
ολοκλήρωση της εγγραφής στο πρόγραμμα που θα 
επιμεληθεί στέλεχος της εταιρείας μας. 

 
Στοιχεία Τιμολογίου και Σφραγίδα… 
Παρατηρήσεις 
:……………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
                                                                                                                                                Ο / Η Αιτ….- 
Υπογραφή  
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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 στην 
εταιρεία COORDINATORS S.A. 
 
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 το  
 

νόμο 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, ενώ μετά από αυτό θα περιορίζεται σε 
χρήση μόνο για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς. 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 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 του 
Κέντρου και θα απευθύνεται στον/στους εκτελούντα/ες την 
επεξεργασία δεδομένων 

 
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 
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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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