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ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (AMF); 

 

Η Αρχή Χρηματο-οικονομικών Αγορών (Autorité des marchés financiers (AMF)) είναι ο 

εξουσιοδοτημένος οργανισμός από την κυβέρνηση του Québec για να ρυθμίζει τον 

οικονομικό τομέα και να βοηθά τους καταναλωτές οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Για να βοηθήσει τους καταναλωτές η AMF διαθέτει αντικειμενικές πληροφορίες σε 

οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες- καθώς και εγχειρίδια που αφορούν θέματα όπως 

ασφάλειες, επενδύσεις και οικονομικές απάτες- τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

της. 

Σκέπτεστε να επενδύσετε ή να αγοράσετε ασφάλεια; Πριν βγάλετε την τελική σας 

απόφαση ελέγξτε αν το άτομο ή η εταιρεία που σας προσφέρει το προϊόν έχει την άδεια 

και εξουσιοδότηση, τηλεφωνώντας στο Κέντρο Πληροφοριών της  AMF στο 1-877-525-

0337 ή συμβουλευτείτε το μητρώο: Register of firms and individuals authorized to practise.  

Το Κέντρο Πληροφοριών  μπορεί ν ’απαντήσει τις ερωτήσεις σας και να σας βοηθήσει σε 

θέματα όπως:   

• Κατάθεση καταγγελίας κατά εκπρόσωπο οικονομικού οργανισμού ή κατά 

εταιρείας         

• Αναφορά πιθανής απάτης ή καχύποπτες πράξεις.  

 

Ιστοσελίδα AMF:  lautorite.qc.ca 

Τηλέφωνο:  1-877-525-0337 
 
  

https://lautorite.qc.ca/en/general-public/registers/register-of-firms-and-individuals-authorized-to-practise/
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/registers/register-of-firms-and-individuals-authorized-to-practise/
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ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ 

 

  

Νομίζετε ότι οι απατεώνες κυνηγούν μόνο τα πλούσια άτομα; Ξανασκεφτείτε το! 

Ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εισοδήματος, χώρας, ιθαγένειας ή επίπεδο σπουδών, 

μπορείτε να γίνετε στόχος. 

 

Απάτη από «γνωστούς» 

Συνήθως τα άτομα εμπιστεύονται επενδυτικές προτάσεις που προέρχονται από άτομα 

που είναι μέλη στην ίδια οργάνωση που ανήκουν. Οι απατεώνες πλησιάζουν τα θύματα 

τους προσποιούμενοι ότι έχουν τα ίδια πιστεύω ή συμφέροντα με τα δικά τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις, αφού δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και φιλίας, προσφέρουν στα 

θύματα  τους μια μοναδική ευκαιρία για επένδυση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν 

μοναδικές ευκαιρίες επένδυσης. Οι απατεώνες τσεπώνουν τα χρήματα των θυμάτων τους 

αντί να τα επενδύσουν γι’ αυτούς. 

 

Πριν επενδύσετε τα χρήματα σας, πάντα να προσέχετε! Κάντε ερωτήσεις και έρευνες, 

έστω κι’ αν το άτομο που σας προτείνει την επένδυση πάει στην ίδια εκκλησία που πάτε 

εσείς, είναι φίλος, συγγενής ή μέλος της παροικίας σας ή ακόμα και συνεργάτης στη 

δουλειά σας. 

 

Αν αυτό που ακούγεται είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε προσοχή: μπορεί 

να είναι απάτη. 

Πριν επενδύσετε, ελέγξτε αν το άτομο ή η εταιρεία που προσφέρει το προϊόν έχει την άδεια 

και εξουσιοδότηση, τηλεφωνώντας στο Κέντρο Πληροφοριών της  AMF στο 1-877-525-

0337 ή συμβουλευτείτε το μητρώο: Register of firms and individuals authorized to practise.  

 

Ιστοσελίδα AMF:  lautorite.qc.ca 

Τηλέφωνο:  1-877-525-0337 

https://lautorite.qc.ca/en/general-public/registers/register-of-firms-and-individuals-authorized-to-practise/
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/registers/register-of-firms-and-individuals-authorized-to-practise/
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΤΗ 

 

 

Αν έχετε οικονομικά προβλήματα, θέλετε να κερδίσετε γρήγορα χρήματα ή δεν έχετε 

ορισμένα χαρτιά, μπορείτε να γίνεται θύμα απάτης. 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΤΗ 

 

• Κάποιος σας υπόσχεται μια επένδυση υψηλών επιδόσεων χωρίς κίνδυνο των 

χρημάτων σας; Δεν είναι ρεαλιστικό! Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, υψηλές 

επιδόσεις χωρίς κίνδυνο! 

• Κάποιος σας πιέζει να επενδύσετε άμεσα; Σας λένε τώρα ή ποτέ; Είναι επειδή ο 

απατεώνας δεν θέλει να συμβουλευτείτε κάποιον άλλον και να κάνετε τον ανάλογο 

έλεγχο. 

• Κάποιος σας ζητά να επενδύσετε σε μετρητά ή να γράψετε επιταγή στο άτομο που 

σας προσφέρει την επένδυση; Οι συναλλαγές του είδους γίνονται πάντα μεταξύ 

του επενδυτή και του οικονομικού οργανισμού που προσφέρει την επένδυση.  

• Κάποιος σας πιστοποίει ότι η επένδυση έχει εγκριθεί από την Αρχή Χρηματο-

οικονομικών Αγορών (AMF) ή από μια άλλη κυβερνητική οργάνωση; Η AMF δε 

δίνει γνώμη σε επενδύσεις και πρόκειται να κερδίσετε απ’ αυτές.    

 

Πριν επενδύσετε, ελέγξτε αν το άτομο ή η εταιρεία που προσφέρει το προϊόν έχει την άδεια 

και εξουσιοδότηση, τηλεφωνώντας στο Κέντρο Πληροφοριών της  AMF στο 1-877-525-

0337 ή συμβουλευτείτε το μητρώο: Register of firms and individuals authorized to practise. 

Αν είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε προσοχή: μπορεί να είναι απάτη. 

 

Ιστοσελίδα AMF:  lautorite.qc.ca 

Τηλέφωνο:  1-877-525-0337 
 

https://lautorite.qc.ca/en/general-public/registers/register-of-firms-and-individuals-authorized-to-practise/
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/registers/register-of-firms-and-individuals-authorized-to-practise/
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 

 

 

Η Ασφάλεια σπιτιού είναι αναγκαία για να προστατέψετε τα υπάρχοντά σας (έπιπλα και 

πολύτιμα αντικείμενα), και για αστική ευθύνη. Συγκεκριμένα, έστω κι αν νομίζεται ότι τα 

πράγματα σας δεν έχουν μεγάλη αξία, μπορεί να μην μπορούν να αντικατασταθούν σε 

περίπτωση πυρκαγιά ή ληστείας της κατοικίας σας. 

 

Πως θα αντιδράσετε αν κατά λάθος κάψετε το διπλανό κτίριο όπου ζείτε και βρεθείτε 

ένοχος για τις υλικές ζημιές; Τι θα γίνει αν κάποιος τραυματιστεί από πέσιμο στο σπίτι σας, 

ή αν η κατοικία των γειτόνων υπέστη ζημιές από διαρροή νερού του πλυντηρίου σας; 

Η Ασφάλεια σπιτιού προστατεύει εσάς και την οικογένεια σας από οικονομικές επιπτώσεις 

από τέτοιου είδους ατυχήματα. 

 

Πριν αγοράσετε ασφάλεια, ελέγξτε αν το άτομο ή η εταιρεία που προσφέρει την ασφάλεια 

έχει την άδεια και εξουσιοδότηση, τηλεφωνώντας στο Κέντρο Πληροφοριών της  AMF στο 

1-877-525-0337 ή συμβουλευτείτε το μητρώο: Register of firms and individuals authorized 

to practise.  

Για περισσότερες πληροφορίες για ασφάλειες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της AMF.  

 

Ιστοσελίδα AMF:  lautorite.qc.ca 

Τηλέφωνο:  1-877-525-0337 
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