
From: Greek Trade Office in Madrid <ecocom-madrid@mfa.gr>  
Sent: Wednesday, April 14, 2021 4:41 PM 
To: Greek Trade Office in Madrid <ecocom-madrid@mfa.gr> 
Subject: ΑΣ 257, EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ INICIA 
EXPORTACION 
 
 
Μαδρίτη, 14 Απριλίου 2021 
Α.Π.: Φ. 2270/ΑΣ 257 
 
ΠΡΟΣ: EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, 
 
Δεδομένου ότι το Γραφείο μας έχει λάβει αρκετές καταγγελίες κατά ισπανικής επιχείρησης, 
υπό την ονομασία INICIA EXPORTCION SL, θα παρακαλούσαμε όπως συγκρατήσετε την εν 
λόγω πληροφορία και ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας, αν το κρίνετε σκόπιμο και από 
πλευράς σας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περαιτέρω φαινόμενα εξαπάτησης. 
 
Συγκεκριμένα, επιχείρηση με την ονομασία INICIA EXPORTACION φαίνεται να είναι ενεργή 
με κεντρικά γραφεία στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Γαλικίας και να δραστηριοποιείται στο 
εμπόριο διατροφικών προϊόντων και σε συναφείς δραστηριότητες, όπως συμβουλευτική 
αποθήκευσης αυτών κοκε.  Ωστόσο, αντίθετα οι ελληνικές επιχειρήσεις λαμβάνουν χαμηλές 
τιμές για αγορά πλαστικών γαντιών, από επιχείρηση με την ίδια ονομασία ή ως HYGIENIC 
SUPPLIES, ενώ φαίνεται να δηλώνουν και αποθήκες στην Ιρλανδία. Μεταξύ των στοιχείων 
που διαφέρουν από την υπάρχουσα επιχείρηση INICIA EXPORTACION, είναι το τηλέφωνο 
επικοινωνίας και το όνομα του υπευθύνου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν και άλλα περιστατικά παραπλάνησης από την Ισπανία, συμβουλεύουμε 
τις ελληνικές επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές πριν από οποιαδήποτε οικονομική 
συναλλαγή, καθώς το φαινόμενο εξαπάτησης, ιδιαίτερα της διαδικτυακής, ιδίως τη χρονική 
περίοδο της πανδημίας, είναι συχνό. Συνιστούμε σε όλους τους Έλληνες εισαγωγείς να 
επικοινωνούν με το Γραφείο μας πριν από οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με ισπανικές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να ελέγχεται από πλευράς μας, στο πλαίσιο που αυτό καθίσταται 
δυνατό, η ύπαρξη ή μη μίας επιχείρησης. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Άλια N. Παπαναστασίου 
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' 
Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ισπανία 
Avda. Doctor Arce 24, Madrid, 28002 
Τηλ.:+34 91 5644592 
ecocom-madrid@mfa.gr 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/office/840, www.mfa.gr/spain/presveia/sections/grafeio-oikonomikon-kai-emporikon-
upotheseon.html 
-------- 
Alia N. Papanastasiou, Consejera, Asuntos Económicos y Comerciales  
Directora de la Oficina Económica y Comercial 
Embajada de Grecia en España  
Avda. Doctor Arce 24, Madrid, 28002 
Τel.:+34 91 5644592 
ecocom-madrid@mfa.gr 
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"Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς 

σκοπούς.Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και 
διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

εκάστοτε ισχύει.  
(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών, βλ. 
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