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ΘΕΜΑ: «Περιπτώσεις εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα µε φερόµενη έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο»
Σχετ: Έγγραφό µας υπ’ αριθ. 2272/896/29.11.13
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι πραγµατοποιήθηκε συνάντησή µας
µε υπευθύνους του Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών για Καταπολέµηση της Απάτης (National
Intelligence Fraud Bureau - NIFB), της Αστυνοµίας του City του Λονδίνου. H υπηρεσία αυτή
αποτελεί το κέντρο συγκέντρωσης, επεξεργασίας και κατά περίπτωση, προώθησης στα αρµόδια
όργανα, των πληροφοριών και καταγγελιών για περιπτώσεις εξαπάτησης ή προσπάθειας
εξαπάτησης εταιρειών, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Από τη
συζήτηση προέκυψε ότι ο αριθµός καταγγελιών που λαµβάνει η NIFB, από επιχειρήσεις για
περιπτώσεις εξαπάτησης βαίνει συνεχώς αυξανόµενος (ήδη ανέρχεται σε 20.000) και οι
καταγγελίες περιγράφουν µεθόδους που έχουµε αναφέρει στο προηγούµενο σχετικό έγγραφό
µας, ενώ υπογραµµίστηκε η ανάγκη ενηµέρωσης των επιχειρήσεων.
Ως σηµαντικό στοιχείο προστασίας από τέτοιες απόπειρες θεωρείται ο προληπτικός
έλεγχος των στοιχείων των φερόµενων ως υποψηφίων αγοραστών, ειδικότερα αν η
παραγγελία αφορά µεγάλες ποσότητες. Αν αυτοί εµφανίζονται ως νοµικά πρόσωπα ή
εκπρόσωποι αυτών, ο έλεγχος των στοιχείων της εταιρείας µπορεί να γίνει είτε µέσω του
Γραφείου µας είτε µέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εµπορικού Μητρώου του
Ηνωµένου Βασιλείου http://www.companieshouse.gov.uk/.
Έλεγχος των ευρωπαϊκών
εταιρειών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε καταχώρηση του ΑΦΜ της εταιρείας ενδιαφέροντος
στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Σηµειώνουµε ότι κανένας εκπρόσωπος µεγάλης αλυσίδας σουπερ µάρκετ δεν αποστέλλει
αριθµό κινητού τηλεφώνου, και οι αριθµοί σταθερών τηλεφώνων στο Ηνωµένο Βασίλειο
αρχίζουν από 01 (004410), εκτός Λονδίνου ή 02 (004420), περιοχή Λονδίνου.
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Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής προσφέρεται να αποστείλει ή αποστέλλει
οποιασδήποτε µορφής Τραπεζικά έγγραφα προερχόµενα από Τράπεζα (συνήθως
αναγνωρισµένη), θα πρέπει να ζητείται από την Τράπεζα του προµηθευτή να επιβεβαιώσει τα
στοιχεία, µέσω απευθείας επικοινωνίας µε τη βρετανική Τράπεζα, προ της αποστολής των
εµπορευµάτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δηλώνεται ότι έχει καταβληθεί
προκαταβολή για την παραγγελία.
Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση που κάποια ελληνική επιχείρηση βρεθεί ενώπιον
εξαπάτησης ή προσπάθειας εξαπάτησης, θα πρέπει να καταγγείλει το περιστατικό στο
διαδικτυακό τόπο http://www.actionfraud.police.uk καταχωρώντας στο πεδίο « free text» τον
κωδικό ΧΧΧEDXXX, προκειµένου η υπόθεση να καταγραφεί για ενδεχόµενες περαιτέρω
ενέργειες από πλευράς των αστυνοµικών αρχών.
Το Γραφείο µας παραµένει στη διάθεσή σας προκειµένου να συνδράµει στην
διακρίβωση των στοιχείων εταιρειών του Ηνωµένου Βασιλείου και την κοινοποίηση
περιπτώσεων εξαπάτησης στις αρµόδιες αρχές της χώρας. Επίσης σχετικές πληροφορίες έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας www.agora.mfa/gb66.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας.

Ο Προϊστάµενος

Αντώνιος Κατεπόδης
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