
Τι σημαινει η απαΤη  
από «συγγενη»;

Ρωτήστε έναν ειδικό ο οποίος δεν είναι μέλος της ομάδας 
σας, (έναν λογιστή, δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο), 
να αξιολογήσει την επένδυση. Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το 
πρόσωπο που σας προτείνει μια επένδυση έχει το δικαίωμα να 
τη προσφέρει σε σας με την AMF (Η Αρχή Οικονομικών Αγορών) 
καλώντας χωρίς χρέωση στο

1 877 525 - 0337



Ο απατεώνας ανήκει συχνά στην ίδια κοινωνική ομάδα, εθνική ή 
θρησκευτική. Θα σας πει κουβέντες όπως: «Μπορείς να με εμπιστευτείς, 
είμαι σαν κι εσένα», «Ανήκουμε στην ίδια κοινότητα και έχουμε τα ίδια 
συμφέροντα», «Μπορώ να σε βοηθήσω να κερδίσεις χρήματα.

Είναι μια απάτη που απευθύνεται στα μέλη μιας ομάδας,  
και συμβαίνει συχνά σε θρησκευτικές ή εθνικές ομάδες.

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίζετε και 
να αποφεύγετε την απάτη συγγένειας πριν τα χρήματά σας πέσουν 
σε λάθος χέρια.

Τι σημαίνει η απάτη από «συγγενή»;

Και αν δεν είναι ένα άτομο που ανήκει στην ομάδα μου;

Γιατί πρέπει να εντείνουμε τη προσοχή μας;

Ο απατεώνας μπορεί να είναι ένας ξένος ο οποίος εκμεταλλεύεται 
την εμπιστοσύνη που σας εμπνέει η ομάδα σας. Εάν ο απατεώνας 
δεν αποτελεί μέρος της ομάδας σας, μπορεί να επιχειρήσει να 
καλλιεργήσει σχέσεις με τα μέλη, έτσι ώστε να γίνει αποδεχτός και να 
δημιουργήσει  κλίμα εμπιστοσύνης. Ο απατεώνας ξεκινά την πώληση 
των «επενδύσεών» του σε κάποια μέλη με επιρροή ή ισχύ πριν από 
την προώθηση σε άλλους, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη που 
εμπνέουν τα σημαίνοντα μέλη. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μόλις 
καταφέρει να  κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας, οι μηχανισμοί 
άμυνας εξαφανίζονται και ο απατεώνας μπορεί να προσθέσει ένα 
επιπλέον όνομα στη στήλη των πωλήσεων...

Πάντα να κάνετε μια έρευνα πριν να κάνετε μια επένδυση.

Να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε κάποιον που αναφέρει 
ονόματα και μαρτυρίες από άλλα μέλη της ομάδας για εγγύηση. 
Οι απατεώνες συχνά πληρώνουν υψηλότερα ποσοστά απόδοσης 
στους πρώτους επενδυτές με βάση τα χρήματα που καταβάλλουν 
τα άτομα που τους ακολουθούν. Βλέποντας τα μεγάλα κέρδη, 
οι πρώτοι επενδυτές ενθουσιάζονται για μια δόλια επένδυση 
που μπορεί να καταρρεύσει απότομα αφού πρώτα θα έχουν 
καταβάλλει τα λεφτά τους.

Να πάρετε πλήρεις και γραπτές πληροφορίες σχετικά με την 
επένδυση, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και του κόστους 
της επένδυσης και τι θα πρέπει να κάνετε για να πάρετε τα χρήματά 
σας πίσω ανά πάσα στιγμή.

Προσοχή : Συχνά είναι ένα 
άτομο το οποίο εμπιστεύεστε!

Πώς μπορεί να αποφευχθεί η απάτη από «συγγενή»


