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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ 

Γπαθείο Οικονομικών και Δμποπικών Τποθέζεων 

 

                ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

        Λνλδίλν, 26 Φεβξνπαξίνπ 2014  

                    ΑΠΦ 2272/120 

 

ΠΡΟ:  -     ΚΔΔΔ 

- Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα 

- Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα  

- ΠΣΔ 

- ΣΔΒΔ 

- ΣΔΚ 

- ΠΑΣΔΓΔΣ 

- ΣΒΘΚΔ 

 

ΚΟΙΝ:  ΤΠΔΞ 

- Γξ. θ. Γελ. Γξακκαηέα ΓΟΣ & ΑΣ 

- Γξ. θ. Β΄ Γελ. Γ/ληή 

- Β1, Β4, Β8  Γ/λζεηο  

 

Δ.Γ.:      Υπόςε θ. Πξέζβπ  

 

ΘΔΜΑ: «Πεπιπηώζειρ εξαπάηηζηρ ελληνικών επισειπήζεων από θςζικά ή νομικά  

               ππόζωπα με θεπόμενη έδπα ηο Ηνωμένο Βαζίλειο» 

σεη: Έγγξαθό καο ππ’ αξηζ. 2272/896/29.11.13 

 

Σε ζπλέρεηα αλσηέξσ ζρεηηθνύ, ζαο γλσξίδνπκε όηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζή καο 

κε ππεπζύλνπο ηνπ Δζληθνύ Γξαθείνπ Πιεξνθνξηώλ γηα Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο (National 

Intelligence Fraud Bureau - NIFB), ηεο Αζηπλνκίαο ηνπ City ηνπ Λνλδίλνπ. H ππεξεζία απηή 

απνηειεί ην θέληξν ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, πξνώζεζεο ζηα αξκόδηα 

όξγαλα, ησλ πιεξνθνξηώλ θαη θαηαγγειηώλ γηα πεξηπηώζεηο εμαπάηεζεο ή πξνζπάζεηαο 

εμαπάηεζεο εηαηξεηώλ, από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα κε έδξα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.  Από ηε 

ζπδήηεζε πξνέθπςε όηη ν αξηζκόο θαηαγγειηώλ πνπ ιακβάλεη ε NIFB,  από επηρεηξήζεηο γηα 

πεξηπηώζεηο εμαπάηεζεο βαίλεη ζπλερώο απμαλόκελνο (ήδε αλέξρεηαη ζε 20.000) θαη νη 

θαηαγγειίεο πεξηγξάθνπλ κεζόδνπο πνπ έρνπκε αλαθέξεη ζην πξνεγνύκελν ζρεηηθό έγγξαθό 

καο, ελώ ππνγξακκίζηεθε ε ανάγκη ενημέπωζηρ ηων επισειπήζεων. 

Ωο ζεκαληηθό ζηνηρείν πξνζηαζίαο από ηέηνηεο απόπεηξεο ζεσξείηαη ν πποληπηικόρ 

έλεγσορ ηων ζηοισείων ησλ θεξόκελσλ σο ππνςεθίσλ αγνξαζηώλ, εηδηθόηεξα αλ ε 

παξαγγειία αθνξά κεγάιεο πνζόηεηεο. Αλ απηνί εκθαλίδνληαη σο λνκηθά πξόζσπα ή 

εθπξόζσπνη απηώλ, ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα γίλεη  είηε κέζσ ηνπ 

Γξαθείνπ καο είηε κέζσ ηνπ  δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ http://www.companieshouse.gov.uk/.  Έιεγρνο ησλ επξσπατθώλ 

εηαηξεηώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε θαηαρώξεζε ηνπ ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο ελδηαθέξνληνο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. 

Σεκεηώλνπκε όηη θαλέλαο εθπξόζσπνο κεγάιεο αιπζίδαο ζνππεξ κάξθεη δελ απνζηέιιεη 

αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ, θαη νη αξηζκνί ζηαζεξώλ ηειεθώλσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

αξρίδνπλ από 01 (004410), εθηόο Λνλδίλνπ ή 02 (004420), πεξηνρή Λνλδίλνπ. 

http://www.companieshouse.gov.uk/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αγνξαζηήο πξνζθέξεηαη λα απνζηείιεη ή απνζηέιιεη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο Τξαπεδηθά έγγπαθα πποεπσόμενα από Σπάπεζα (ζπλήζσο 

αλαγλσξηζκέλε), ζα πξέπεη λα δεηείηαη από ηελ Τξάπεδα ηνπ πξνκεζεπηή λα επηβεβαηώζεη ηα 

ζηνηρεία, κέζσ απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε ηε βξεηαληθή Τξάπεδα, πξν ηεο απνζηνιήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Τν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δειώλεηαη όηη έρεη θαηαβιεζεί 

πξνθαηαβνιή γηα ηελ παξαγγειία. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα ειιεληθή επηρείξεζε βξεζεί ελώπηνλ 

εμαπάηεζεο ή πξνζπάζεηαο εμαπάηεζεο,  ζα πξέπεη λα καηαγγείλει ηο πεπιζηαηικό  ζην 

δηαδηθηπαθό ηόπν   http://www.actionfraud.police.uk  θαηαρσξώληαο ζην πεδίν « free text» ηνλ 

θσδηθό ΦΦΦEDXXX, πξνθεηκέλνπ ε ππόζεζε λα θαηαγξαθεί γηα ελδερόκελεο πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο από πιεπξάο ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ. 

 

Τν Γξαθείν καο παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ζηελ 

δηαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ εηαηξεηώλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηελ θνηλνπνίεζε 

πεξηπηώζεσλ εμαπάηεζεο ζηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο ρώξαο. Δπίζεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ καο www.agora.mfa/gb66.  

 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ζαο.     

 

   

 

  

 Ο Πξντζηάκελνο 

  

 

 

 Αληώληνο Καηεπόδεο 

 Σύκβνπινο ΟΔΥ Α΄ 

 

http://www.actionfraud.police.uk/
http://www.agora.mfa/gb66

