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Απαγορεύεται η δημοσίευση μέρους ή του συνόλου του βιβλίου 
αυτού, η αναπαραγωγή ή η μετάδοσή του με οποιοδήποτε οπτικο-

ακουστικό μέσο, χωρίς την έγγραφη άδεια της συγγραφέως.

An iWrite Publication
Thessaloniki, Greece

Εκδόσεις iWrite
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αφιερωμένο στον μικρό Γιώργο-Άρη για να θυμάται να 
παλεύει για τα όνειρά του…

«Είπα: δε θα ’ναι το Άδικο τιμιότερο απ’ το αίμα!
Και είπα: με μόνο το Άσπιλο του νου μου θα χτυπήσω!

Στο πείσμα των σεισμών, στο πείσμα των λιμών,
στο πείσμα των εχτρών, στο πείσμα των δικών μου,
ανάντισα, κρατήθηκα, ψυχώθηκα, κραταιώθηκα…»

Οδυσσέας Ελύτης, «Άξιον Εστί»

Με ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αριστείδη Βασιλειάδη, σύμμαχο 
και συνοδοιπόρο σε κάθε προσπάθεια ...

Με ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Κωνσταντίνο Δημητρουλάκη, 
για την τιμή και τη μεγάλη χαρά που μας έδωσε υποστηρίζοντας 
την έκδοση του βιβλίου...
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περιεχόμενα

Το παρόν βιβλίο υπόκειται σε προστασία της νομοθεσίας περί πνευματι-
κών δικαιωμάτων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.2121/1993 όπως 
ισχύει, απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του 
παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, σε 
πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή σε άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια 
του συγγραφέα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η τμηματική αναπαραγωγή 
του παρόντος εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή ως εξής: ISBN: 978-
960-627-008-6

Σημειώνεται ότι μολονότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χρη-
σιμοποιήθηκαν για την έκδοση του παρόντος έργου έχουν ληφθεί από 
αξιόπιστες πηγές, η συγγραφέας καθώς και ο εκδότης, δεν φέρουν κα-
μία ευθύνη για την ακρίβεια ή την αλήθεια αυτών. Το παρόν βιβλίο εκ-
δίδεται για σκοπούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς και μόνο και σε 
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά νομικές ή εξειδικευμένες συμβουλές. 
Η συγγραφέας και ο εκδότης δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά 
ή απώλεια που θα προέλθει από τη χρήση των στοιχείων του παρόντος.

Με την επικοινωνιακή υποστήριξη:
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Πηγές Πληροφόρησης

Ποιες είναι οι αρχές δεοντολογίας και πώς 
εφαρμόζονται;

Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω σε τρίτους;

Τι σημαίνει σύγκρουση συμφερόντων για μένα;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου όταν παρέχω 
συμβουλές;

Ποιο τυποποιημένο έγγραφο πρέπει να δίνω στον 
πελάτη για προϊόντα του κλάδου ζημιών;

Τι γίνεται στις περιπτώσεις μεγάλων κινδύνων;
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Εάν δεν τηρήσω τη νομοθεσία έχω συνέπειες;
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