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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση παραπλανητικών ενεργειών εταιρείας με έδρα το Αμβούργο 
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Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και μετά από πληροφόρηση που λάβαμε από 

το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου αναφορικά με νέο κρούσμα παραπλάνησης ελληνικής 
εταιρείας, θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε εκ νέου σχετικά με τα 
επανειλημμένα περιστατικά παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από γερμανική 
εταιρεία με έδρα το Αμβούργο. 

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ενημερώσει και το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου,  η 
συγκεκριμένη εταιρεία, διαφημίζει την προσφορά υποτιθέμενης υπηρεσίας που 
αφορά σε καταχώριση των εκάστοτε εταιρικών στοιχείων σε έναν παραπλανητικό 
«Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Αριθμό» και ακολούθως μετέρχεται αθέμιτων 
πρακτικών, εκλαμβάνοντάς την ως δεσμευτικό «συμβόλαιο», με χρέωση των 
«διαφημιστικών υπηρεσιών», που υποτίθεται ότι προσφέρει. Εν συνεχεία, απειλεί τις 
ελληνικές «αντισυμβαλλόμενες» επιχειρήσεις με άσκηση ενδίκων μέσων, 
προβαίνοντας στην αποστολή συνεχών υπομνηστικών αποπληρωμής, συχνά μάλιστα 
με προσαύξηση των οφειλόμενων ποσών λόγω υπερημερίας.  

Παρά τις προειδοποιητικές επιστολές και αναρτήσεις του Γραφείου ΟΕΥ 
Βερολίνου, αλλά και την δημοσιότητα την οποία έχει λάβει το εν λόγω ζήτημα στην 
Ελλάδα, οι καταγγελίες ελληνικών εταιρειών-θυμάτων παραπλάνησης της ως άνω 
γερμανικής εταιρείας προς το Γραφείο, πολλαπλασιάζονται. 

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται το σχετικό αναλυτικό 
έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας, εφιστώντας τους την 
προσοχή σχετικά με αυτή την πρακτική εξαπάτησης, καθώς και την αναγκαιότητα 
λήψης μέτρων για την αποφυγή περαιτέρω περιστατικών παραπλάνησης. 
 

 Ο Διευθυντής 
 
 

Αντώνιος Κατεπόδης  
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
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