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1. Kάτοχος άδειας βάσει της παραγράφου §34 d Abs.1 der Gewerbeordnung (GewO) 
Αριθμός μητρώου εγγραφής (Registrierungsnr.): D-SOQ9-V1P8H-84

Eποπτεύουσα αρχή: 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ντίσελντορφ (Industrie- und Handelskammer zu 
Düsseldorf), Ernst-Schneider-Platz 1 , 40212 Düsseldorf , www.duesseldorf.ihk.de, 

Berufsrechtliche Regelungen: § 34d Gewerbeordnung (GewO), §§ 59 – 68 Gesetz über den 
Versicherungsvertrag (VVG), Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV), abrufbar
unter www.gesetze-im-internet.de

2. Kάτοχος άδειας βάσει της παραγράφου §34 f Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO)
Αριθμός μητρώου εγγραφής (Registrierungsnr.): D-F-119-TM33-59

Eποπτεύουσα αρχή: 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ντίσελντορφ (Industrie- und Handelskammer zu 
Düsseldorf), Ernst-Schneider-Platz 1 , 40212 Düsseldorf, www.duesseldorf.ihk.de, 

Berufsrechtliche Regelung: § 34 f Gewerbeordnung (GewO), Verordnung über die 
Finanzanlagenvermittlung (FinVermV), abrufbar unter www.gesetze-im-internet.de

Berufshaftpflichtversicherung (Vermögensschadenhaftpflicht): ERGO Versicherung AG, 22297 
Hamburg
Versicherungsschein-Nr.: HV-HA 6870310.7 – Swiss Life Select - 60459 
Geltungsbereich: Deutschland und die Staaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EU & EFTA). 

Copyright - Urheberrecht:

Τα κείμενα και το γενικό περιεχόμενο αυτών των σελίδων που δημιουργήθηκαν από την 

Παρασκευή (Εβίτα) Μανούδη υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Η αντιγραφή, η επεξεργασία, 

http://www.gesetze-im-internet.de/


η διανομή και κάθε είδους χρήση πέρα από τα όρια των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί τη 

γραπτή συγκατάθεσή μας.

Επίλυση διαφοράς:

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών 

ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

 
Ευθύνη για περιεχόμενο:

Ως πάροχος  υπηρεσιών,  είμαστε  υπεύθυνοι  για  το  δικό  μας  περιεχόμενο  σε  αυτές  τις  σελίδες

σύμφωνα με  την  Ενότητα 7,  Παράγραφος 1 του Γερμανικού Νόμου για τα Τηλεμέσα (TMG).

Σύμφωνα  με  τις  §§  8  έως  10  TMG,  ωστόσο,  εμείς  ως  πάροχος  υπηρεσιών  δεν  είμαστε

υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες  τρίτων ή να

διερευνούμε περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα τρίτων.

Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς

νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο από το χρονικό σημείο

κατά το οποίο είναι γνωστή μια συγκεκριμένη παράβαση του νόμου. Μόλις αντιληφθούμε τυχόν

παραβιάσεις του νόμου, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους στους οποίους δεν έχουμε

καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτό το εξωτερικό

περιεχόμενο  μέσω του  συνδέσμου.  Ο εκάστοτε  πάροχος  ή  χειριστής  των  σελίδων  είναι  πάντα

υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν

για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν

αναγνωρίσιμο τη στιγμή της σύνδεσης.

Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς

συγκεκριμένα  στοιχεία  παραβίασης.  Μόλις  ενημερωθούμε  για  νομικές  παραβιάσεις,  θα

αφαιρέσουμε αυτούς τους συνδέσμους αμέσως.


