
Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία, 

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πληροφορήθηκε ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος 

αριθμός περιπτώσεων στις οποίες κάποια πρόσωπα, άγνωστα στην ΕΤΕπ, προσεγγίζουν 

επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα υποσχόμενα να τους προσφέρουν πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕπ 

με προνομιακούς όρους έναντι αμοιβής. 

Η ΕΤΕπ αντέδρασε άμεσα στις σχετικές αναφορές, σύμφωνα με την Πολιτική της κατά της 

Απάτης, με σκοπό να προστατεύσει, τόσο τη φήμη της ΕΤΕπ, όσο και τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, και εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες,  αν το κρίνει 

σκόπιμο. 

Η ΕΤΕπ επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η προσφορά πρόσβασης σε δάνειά της ή σε 

οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν της έναντι μετρητών ή έναντι οποιασδήποτε μορφής 

αμοιβής, υπηρεσίας ή οφέλους, δεν έχει αποτελέσει ποτέ επιχειρηματική πρακτική της ΕΤΕπ. 

Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο Τμήμα Διερεύνησης Υποθέσεων 

Απάτης, της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης της ΕΤΕπ: 

1.     μέσω του εντύπου καταγγελίας απαγορευμένων συμπεριφορών Reporting Form on 

Prohibited Conduct 

2.     μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investigations@eib.org 

3.     με επιστολή προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διερεύνησης Υποθέσεων Απάτης, στη 

διεύθυνση: Head of the Fraud Investigation Division, European Investment Bank, 100 Bd. 

Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg 

4.     με φαξ στον αριθμό + 352 4379 6 4000 

Οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται ανωνύμως και αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων απάτης 

σε σχέση με την ΕΤΕπ, επικοινωνώντας με τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ μόνο μέσω των επίσημων 

διαύλων - π.χ. χρησιμοποιώντας διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την κατάληξη 

@eib.org ή πραγματοποιώντας συναντήσεις αποκλειστικά σε χώρους της ΕΤΕπ. 

Το γραφείο της ΕΤΕπ στην Αθήνα είναι στη διάθεση των μελών της επιχειρηματικής 

κοινότητας για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τους όρους συνεργασίας με την ΕΤΕπ. 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είναι η μοναδική τράπεζα στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά τα κράτη Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι άλλους 

θεσμούς, με σκοπό την προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

www.eib.org 

infodesk@eib.org  

athens@eib.org  
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