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«Κξνύζκαηα παξαπιάλεζεο ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ από γεξκαληθή εηαηξεία» 

 

Ελεκεξώλνπκε όηη ην Γξαθείν καο έρεη γίλεη επαλεηιεκκέλωο απνδέθηεο 

θαηαγγειηώλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ, νη νπνίεο έρνπλ πέζεη ζύκαηα παξαπιάλεζεο ηεο 

εηαηξείαο DAD - Deutscher Adressdienst GmbH (κε έδξα ην Ακβνύξγν). 

Η ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, δηαθεκίδνληαο πξνζθνξά ππνηηζέκελεο ππεξεζίαο πνπ 

αθνξά ζε θαηαρώξεζε (ζπκπιήξωζε ή δηόξζωζε) ηωλ εθάζηνηε εηαηξηθώλ ζηνηρείωλ ζε 

έλα παξαπιαλεηηθό «Επξωπαϊθό Επηρεηξεκαηηθό Αξηζκό» (“European Business Number”), 

κεηέξρεηαη αζέκηηωλ πξαθηηθώλ, όπωο ε αλαγξαθή ηωλ όξωλ ηεο «δηαθεκηζηηθήο 

θαηαρώξεζεο» κε κηθξόηεξνπο ραξαθηήξεο εληόο κηαο κεγαιύηεξεο παξαγξάθνπ. Η 

ζπκπιήξωζε ηωλ ζηνηρείωλ θαη ε απνζηνιή ηνπ ππνγεγξακκέλνπ εληύπνπ εθ κέξνπο ηωλ 

εηαηξεηώλ, εθιακβάλεηαη από ηελ εηαηξεία DAD απηνκάηωο ωο δεζκεπηηθό «ζπκβόιαην» 

δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εηώλ, κε ηελ ρξέωζε ηωλ «δηαθεκηζηηθώλ ππεξεζηώλ» λα αλέξρεηαη ζε 

€771 εηεζίωο, ηελ εμόθιεζε ηωλ νπνίωλ απαηηεί κε αιιεπάιιειεο απνζηνιέο ηηκνινγίωλ, 

αξλνύκελε ηαπηνρξόλωο κνλνκεξή αθύξωζε ηνπ «ζπκβνιαίνπ» εθ κέξνπο ηωλ εηαηξεηώλ. 

Σεκεηώλεηαη όηη, ζύκθωλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ελ ιόγω γεξκαληθήο εηαηξείαο, ε «βαζηθή 

εγγξαθή» (δηόξζωζε/ζπκπιήξωζε ζηνηρείωλ) ζην European Business Number, 

πξνζθέξεηαη ρωξίο ρξέωζε (http://www.e-b-n.eu/entry.php). Η ελππόγξαθε απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνύ εληύπνπ εθ κέξνπο ηεο εθάζηνηε ειιεληθήο εηαηξείαο, ωζηόζν, ζεωξείηαη από ηελ 

DAD ωο «ζπκβόιαην» παξνρήο δηαθεκηζηηθώλ ππεξεζηώλ, ε νπνία ππόθεηηαη ζε ρξέωζε. 

Επηζεκαίλεηαη ζπλαθώο όηη παξόκνηεο ππνζέζεηο κε ζύκαηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ηεινύλ ήδε εηο γλώζηλ ειιεληθώλ επηκειεηεξίωλ θαη θνξέωλ, θαζώο θαη ηνπ Enterprise 

Europe Network Ελλάδος, ην νπνίν, κεηά από επηθνηλωλία κε ην αληίζηνηρν Γξαθείν ηνπ 

Enterprise Europe Network ζην Ακβνύξγν, πξνηξέπεη ηηο επηζπεύδνπζεο εηαηξείεο λα κελ 

ππνγξάθνπλ ηα ζρεηηθά παξαπιαλεηηθά έληππα θαη, ζε πεξίπηωζε πνπ έρνπλ ήδε 

πξνρωξήζεη ζε ππνγξαθή, λα αγλννύλ ηα ζρεηηθά ηηκνιόγηα. Ταπηόρξνλα, πιήζνο θνξέωλ 

θαη επηκειεηεξίωλ άιιωλ επξωπαϊθώλ ρωξώλ (π. ρ. Οιιαλδία, Μάιηα), όπωο θαη ζεηξά 

ηζηνζειίδωλ θαηαγγειίαο απάηεο (spam/scam report sites), δεκνζηνπνηνύλ θαη 

θαηαγγέιινπλ ηηο πξαθηηθέο απηέο, ελώ παξάιιεια έρνπλ ήδε δξαζηεξηνπνηεζεί θαη 

γεξκαληθέο δηθεγνξηθέο εηαηξείεο. 

Εθηζηάηαη, ηέινο, ε πξνζνρή θαη ζε πεξηπηώζεηο παξόκνηωλ αζέκηηωλ πξαθηηθώλ, 

ήηνη κε παξαπιαλεηηθή πξνζθνξά θαηαρώξεζεο ζε «Επξωπαϊθνύο Εηαηξηθνύο 

Καηαιόγνπο», ηηο νπνίεο κεηέξρνληαη εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνύκελεο ζε άιιεο επξωπαϊθέο 

ρώξεο, όπωο επί παξαδείγκαηη ε “EU Business Register” (http://eu-business-register.eu/) κε 

έδξα ην Zeist (Κάηω Χώξεο). 
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