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Φορείς ως Πίνακας Αποδεκτών (µέσω ηµών) 
 
Υπουργείο Εξωτερικών 
-∆ιπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
-∆ιπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ  
-∆ιπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουίκ  
-Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα  
-Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ  
-Γραφείο κας Αναπλ. Γεν. Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ  
-Γραφείο κ. Β΄ Γεν. ∆/ντή  
-Β1, Β4, Β8 ∆/νσεις  
Πολιτικό τµήµα  

 
 
ΘΕΜΑ :  Κρούσµατα απάτης στη γαλλική αγορά µε θύµατα ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες 
 
 Με το παρόν θα θέλαµε να εφιστήσουµε την προσοχή σας, προς ενηµέρωση των µελών σας 
για φαινόµενα απάτης σε βάρος ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που εµφανίζονται να 
πληθαίνουν το τελευταίο διάστηµα.  
 
 Συγκεκριµένα, πρόκειται για προσπάθειες εξαπάτησης µε τους δράστες να στοχεύουν κυρίως 
σε µικρές και µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις (µέχρι στιγµής µας έχουν γίνει γνωστές απάτες - 
εκ των οποίων µία εξαπάτηση και δύο απόπειρες εξαπάτησης- που αφορούν ελαιόλαδο, αλλά δεν 
αποκλείεται να υπάρχουν κρούσµατα και µε άλλα προϊόντα), υποκρινόµενοι τους εκπροσώπους 
υπαρκτών, υγιών γαλλικών επιχειρήσεων, µε τις οποίες ουδεµία σχέση διατηρούν. 
 
 Παρακαλούµε να εφιστήσετε την προσοχή και να προειδοποιήσετε τις ελληνικές εταιρείες 
προκειµένου να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές σε παραγγελίες που τους αποστέλλονται 
ηλεκτρονικώς από εταιρείες, µε τις οποίες δεν έχουν προηγούµενη συνεργασία. Συγκεκριµένα, 
κάποια σηµεία/ενδείξεις απόπειρας απάτης αποτελούν: 
 
 -Η ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία οι ελληνικές εταιρείες λαµβάνουν την 
παραγγελία. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν και να διασφαλίζεται ότι 
προέρχεται όντως από την εταιρεία που φέρεται να κάνει την παραγγελία (π.χ να έχει το ίδιο 
domain name µε την ιστοσελίδα της εταιρείας, να έχει επιβεβαιωθεί τηλεφωνικώς κ.α).  
 
 -Η διαφορετική διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων µε αυτή της εταιρείας που φέρεται 
να πραγµατοποιεί την παραγγελία. Ειδικά δε, όταν η εν λόγω εταιρεία δεν διαθέτει ούτε 
υποκατάστηµα ούτε αποθήκες στη συγκεκριµένη διεύθυνση. 



 
 Τέλος, η ελληνική εταιρεία που λαµβάνει τέτοιου είδους παραγγελία µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, οφείλει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει οπωσδήποτε απευθείας µε την 
εταιρεία, µέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας, ο αριθµός του οποίου θα πρέπει να 
ανακτηθεί από ανεξάρτητη πηγή (π.χ διαδίκτυο, βάσεις δεδοµένων κ.α) και όχι ενδεχοµένως από τα 
στοιχεία που αναγράφονται στα ηλεκτρονικά µηνύµατα που φερόµενου ως εκπροσώπου της 
εταιρείας (εφόσον αυτά δεν συµπίπτουν µε τα στοιχεία της εταιρείας που έχουν ανακτηθεί από άλλη 
πηγή).  
 
 Η εν λόγω επικοινωνία θα πρέπει αφενός να διασφαλίζει την ορθότητα της ταυτότητας του 
εκπροσώπου της εταιρείας που πραγµατοποιεί την παραγγελία και αφετέρου να διευκρινίζει τους 
όρους αποστολής και ενδεχοµένως –και ανάλογα µε την πολιτική της εκάστοτε εταιρείας - να ζητά 
προκαταβολή προ της αποστολής των προϊόντων. 
 
 Για την πληρότητα ενηµέρωσης του Γραφείου µας, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε σε 
περίπτωση που έχουν περιέλθει εις γνώση σας αντίστοιχα φαινόµενα απάτης από επιχειρήσεις- µέλη 
σας. 
 
 Παραµένουµε στη διάθεσή σας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αρµοδιοτήτων µας, 
για παροχή κάθε δυνατής περαιτέρω συνδροµής που µπορεί να χρειασθείτε στη γαλλική αγορά. 
                          

Η Προϊσταµένη 
 
 
 

Ευφροσύνη Μητά 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

 




