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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ   

   
ΘΕΜΑ : “Συνεργασία Σαουδαραβικής εταιρείας Bin Abudawood Trading Company –  
 Σαουδαραβικός Οργανισμός ARRIYADH DEVELOPMENT    AUTHORITY”. 
 
 
Αναφερόμενος στο θέμα σχετικά με την εξουσιοδότηση της Σαουδαραβικής επιχείρησης “Bin 
Abu Dawood Trading Company”, την οποία έλαβε από τον Σαουδαραβικό Οργανισμό 
“ARRIYADH DEVELOPMENT AUTHORITY”, σε συνέχεια της συνημμένης ηλεκτρονικής 
επιστολής την οποία έλαβε το Γραφείο μας για προμήθεια ποσοτήτων διαφόρων κατηγοριών 
προϊόντων, με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2015, αλλά και μετά από σχετική έρευνα την οποία 
πραγματοποίησαμε, ερχόμενοι σε απευθείας επαφή με την Σαουδαραβική επιχείρηση μας 
εγνώρισαν τα ακόλουθα: 
 
Ουδέποτε η εν λόγω εταιρεία έλαβε σχετική εξουσιοδότηση από τον συγκεκριμένο κρατικό 
Σαουδαραβικό Οργανισμό για προμήθεια διαφόρων προϊόντων και ουδέποτε απέστειλε σχετικό 
ηλεκτρονικό ή άλλο μήνυμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος από διάφορες επιχειρήσεις ώστε αυτές 
να προβούν σε προσφορές για συμμετοχή στον εν λόγω διεθνή διαγωνισμό. Οπως 
αντιλαμβάνεσθε πρόκειται για ηλεκτρονική απάτη με την οποία γίνεται προσπάθεια να 
παραπλανηθούν διάφορες επιχειρήσεις από τις οποίες έχει ζητηθεί να καταβάλουν διάφορα 
χρηματικά ποσά. Το Γραφείο μας ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες έγινε αποδέκτης 
τηλεφωνημάτων από Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες μας ενημέρωσαν ότι ήρθαν σε 
επαφή με την εν λόγω Σαουδαραβική επιχείρηση και μεταξύ όλων των άλλων δικαιολογητικών 
που θα έπρεπε να προσκομίσουν, θα έπρεπε να καταβάλουν και ένα αρκετό σημαντικό χρηματικό 
ποσό, για παράδειγμα μεταξύ 5.000 και 10.000 δολαρίων, προκειμένου εγγραφούν στον αρμόδιο 
κρατικό Σαουδαραβικό Οργανισμό και μπορέσουν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διεθνή 
διαγωνισμό. 
 
Σε σημερινή μας νέα τηλεφωνική επικοινωνία με ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της 
Σαουδαραβικής επιχείρησης “Bin Abu Dawood” και αφού του αναφέραμε τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες, αποδέκτες των οποίων γίναμε από ελληνικές επιχειρήσεις, μας 
επανέλαβε επισήμως ότι ουδέποτε η επιχείρησή τους έχει λάβει αντίστοιχη εξουσιοδότηση 
από τον Κρατικό Σαουδαραβικό Οργανισμό και ουδέποτε απέστειλε το σχετικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο σας επισυνάπτουμε ηλεκτρονικά για δική σας ενημέρωση και 
ενημέρωση όλων των επιχειρήσεων-μελών σας. Μάλιστα στην τηλεφωνική επικοινωνία την 
οποία είχαμε μαζί του, μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ίδιο ερώτημα του ετέθη και από 
Πρεσβείες και Τμήματα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων άλλων χωρών, 
επιχειρήσεις των οποίων είχαν δεχθεί την ίδια ηλεκτρονική επιστολή και είχαν δείξει 
αντίστοιχο ενδιαφέρον για έναρξη συνεργασίας μαζί τους. 
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ενέργεια ή διευκρίνηση χρειασθείτε είμαι στην διάθεσή σας. 
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