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KOIN.: Υπουργείο Εξωτερικών 
- Γραφείο κας Β΄ Γεν. Διευθύντριας 

- Β8 Δ/νση 

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για ύπαρξη και φερεγγυότητα γαλλικής εταιρείας 

ΣΧΕΤ.: Ηλεκτρονικό σας μήνυμα από 28.03.2019 

  

 Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας μας  

αναφορικά με ερώτημα που μας περιήλθε από εταιρεία μέλος 

σας, διά του οποίου λάβαμε γνώση αναφορικά με 

ζήτηση από γαλλική εταιρεία με την επωνυμία SODINOVE (και δη από την 

Πρόεδρο και Γενική  Διευθύντρια -CEO, κα Allard Cecile), 

που έχει αναρτηθεί στο δελτίο σας Φεβρουαρίου 

2019, σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν σχετικής έρευνάς μας σε 

έγκριτη βάση δεδομένων προκύπτει ότι το εν λόγω 

ενδιαφέρον δεν είναι πραγματικό και πρόκειται 

για απόπειρα εξαπάτησης.  

 Η εταιρεία SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE 

(SO.DI.NOVE.) είναι υπαρκτή, έχει την έδρα της στο Rue Amiral 

Duchaffault, CP 85600 Montaigu και εγγεγραμμένη στο αντίστοιχο γαλλικό ΓΕ.ΜΗ. (R.C.S.) της 

πόλης των La Roche-sur-Yon  με αριθμό : 302 517 917 (Siret), όπως εμφανίζεται και στον 

κάτωθι σύνδεσμο.  

(https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/302517917-societe-de-distribution-du-nord-vendee-

850175B000340000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false ) 

  Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι δ/νσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται 

στην επικοινωνία της φερόμενης ως 

ενδιαφερόμενης προς εισαγωγές εταιρεία : 

(samoneal1000@yahoo.com, cecileallar@societededistributiondunordvenndee.com) καθώς 

και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (+33(1)70 70 45 86, και 

+33(1)72 72 00 39) δεν συμπίπτουν με τα στοιχεία 

επικοινωνίας της εταιρείας που περιέχονται στη 
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βάση δεδομένων μας· ακόμη τα τηλέφωνα που σας 

δόθηκαν ανήκουν σε τηλεφωνικές γραμμές (από 

μικρό πάροχο τηλεφωνίας) στην περιοχή των 

Παρισίων και όχι στην περιοχή της έδρας της 

εταιρείας.  

 Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, 

επικοινωνήσαμε απευθείας με τη γαλλική 

εταιρεία. Όπως μας διασαφηνίστηκε κατά την 

σημερινή μας τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική 

διευθύντρια κα Allard Cecile ως εκπρόσωπος της SO.DI.NOVE. 

δεν έχει επικοινωνήσει ούτε με εταιρείες, ούτε 

με το Επιμελητήριό σας με σκοπό την ζήτηση 

προϊόντων προς εισαγωγές. Ωστόσο είναι εις γνώσιν 

της γ/εταιρείας παρόμοια περιστατικά 

προσέγγισης (με e-mail) δυνητικών προμηθευτών εδώ 

και περίπου ένα μήνα.  

 Σημειώνουμε ότι η εταιρεία SO.DI.NOVE. ανήκει στον 

όμιλο εταιρειών Leclerc (υπεραγορά), του οποίου τα 

στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το 

τελευταίο διάστημα σε περιπτώσεις απάτης (με 

χρήση στοιχείων άλλων εταιρειών του ίδιου 

ομίλου). Προς αποφυγήν εξάπλωσης ανάλογων 

περιστατικών στην ελληνική αγορά το Γραφείο 

ΟΕΥ Παρισίων ενημέρωσε από 19.10.2018 αρμόδιους 

φορείς (βλ. έγγραφό μας με ΑΠΦ 2270/ΑΣ 557/19.10.2018).  

 Καθώς στη γαλλική αγορά έχουν παρουσιαστεί 

κρούσματα προσπαθειών εξαπάτησης εις βάρος 

ελληνικών επιχειρήσεων, από άτομα 

υποκρινόμενα εκπροσώπους υπαρκτών, υγιών 

γαλλικών επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία 

οικειοποιούνται και παραποιούν με τις οποίες 

ουδεμία σχέση διατηρούν, με στόχο ενδεχόμενες 

εξαγωγές προς την γαλλική αγορά, χρήσιμο θα ήταν 

οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες να 

επικοινωνούν απευθείας με τα στοιχεία 

επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα από 

ανεξάρτητη πηγή (και όχι ενδεχομένως στα 

στοιχεία που αναγράφονται στα ηλεκτρονικά 

μηνύματα του φερόμενου ως εκπροσώπου της 

εταιρείας). 

 Το Γραφείο μας παραμένει στη διάθεσή σας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των 

αρμοδιοτήτων του, για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες. 

 

 

Η Προϊσταμένη  
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 Ευφροσύνη Μητά  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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