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Κπούζμαηα απάηηρ ζηη γεπμανική αγοπά με θύμαηα ελληνικέρ εξαγωγικέρ εηαιπείερ 

 

 Με αθνξκή ην γεγνλόο όηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πιεζαίλνπλ απόπεηξεο εμαπάηεζεο 

ειιεληθώλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ, σο δηαπηζηώλεηαη από ηελ αύμεζε ζπλαθώλ αηηεκάησλ 

ζπλδξνκήο ηνπ Γξαθείνπ καο, ζα ζέιακε λα επηζηήζνπκε, δηα ηνπ παξόληνο, ηελ πξνζνρή ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα είλαη ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθέο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε γεξκαληθέο 

ή θαη δηεζλείο εηαηξείεο, νη νπνίεο, θεξόκελεο λα δηαζέηνπλ ππνθαηαζηήκαηα/απνζήθεο ζηε 

Γεξκαλία, εκθαλίδνληαη λα ιεηηνπξγνύλ σο θαλνληθέο επηρεηξήζεηο δηα ηεο νηθεηνπνίεζεο 

ζηνηρείσλ ππαξθηώλ θαη λνκίκσο ελ ιεηηνπξγία εηαηξεηώλ.  

 

 Θεσξνύκε πξσηίζησο αλαγθαίν, πξνο απνθπγήλ παξαθηλδπλεπκέλσλ δεζκεύζεσλ 

ζύλαςεο ζπλεξγαζίαο, νη ειιεληθέο εηαηξείεο πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε νηαζδήπνηε παξαγγειίαο 

κε επηρείξεζε κε ηελ νπνία δελ έρνπλ ζην παξειζόλ ζπλεξγαζζεί, να ζςμβοςλεύονηαι ηο 

επισειπημαηικό πποθίλ ηηρ εν λόγω εηαιπείαρ, ηδίσο δε όηαλ νη ζπλαιιαγέο δηελεξγνύληαη 

δηαδηθηπαθά ή κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, θαζόζνλ έρεη παξαηεξεζεί, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, ηα πξντόληα πνπ πξνζθέξνληαη λα κελ ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηά πνπ θέξεηαη λα 

εκπνξεύεηαη ν νίθνο, ζύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ.  

 

 Σεκεηώλεηαη όηη έρεη επαλεηιεκκέλσο παξαηεξεζεί νη δξάζηεο, θεξόκελνη σο 

εθπξνζσπνύληεο λόκηκεο γεξκαληθέο ή θαη δηεζλείο εηαηξείεο, κε νπνίεο νπδεκία ζρέζε έρνπλ, 

λα παξέρνπλ ζπρλά σο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηδησηηθνύο ινγαξηαζκνύο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, θηλεηά ηειέθσλα, αλύπαξθηεο δηεπζύλζεηο εγθαηαζηάζεσλ, απνζεθώλ θιπ. θαη 

λα απνπεηξώληαη λα πξνζειθύζνπλ ειιεληθέο εηαηξείεο κέζσ ειεθηξνληθήο κόλνλ 

αιιεινγξαθίαο, πξνζθέξνληαο δήζελ δειεαζηηθέο ηηκέο θαη απνζπώληαο ζεκαληηθέο 

πξνθαηαβνιέο. 

 

 Σπληζηάηαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο νη ειιεληθέο εηαηξείεο λα είλαη ηδηαίηεξα 

επηθπιαθηηθέο θαη λα επιδιώκοςν οπωζδήποηε απεςθείαρ επικοινωνία με ηην δηλούμενη 

εηαιπεία, κέζσ ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ ηεο, ν αξηζκόο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα αλαθηεζεί 

από αλεμάξηεηε πεγή (π.ρ. δηαδίθηπν, βάζεηο δεδνκέλσλ θ.α.) θαη όσι ελδερνκέλσο από ηα 

ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηα ηλεκηπονικά μηνύμαηα ηος θεπόμενος ωρ εκπποζώπος ηηρ 

εηαιπείαρ (εθόζνλ απηά δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ αλαθηεζεί από 

άιιε πεγή).  

 

 Γηα ηεο, θαηά ηνπ αλσηέξσ ηξόπνπ επηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη αθελόο λα δηαζθαιίδεηαη ε 

εγθπξόηεηα ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαγγειία 

θαη αθεηέξνπ λα δηεπθξηλίδνληαη νη όξνη ζπλαιιαγήο θαη ελδερνκέλσο, -αλάινγα κε ηελ 

πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο-, λα κελ πξνρσξνύλ ζε πξνθαηαβνιή πξν ηεο απνζηνιήο ησλ 
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πξντόλησλ, εθ’ όζνλ δελ δηαζέηνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εληνινδόρνπ εθηέιεζεο ηεο 

παξαγγειίαο. 

 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηκέλνπλ λα ηνπο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Απιθμό 

Δγγπαθήρ ηηρ εηαιπείαρ ζηο Oμοζπονδιακό Μηηπώο Δπισειπήζεων (ζηα Γεξκαληθά κε ηα 

αξρηθά HRB), θαζώο θαη ηoλ Απιθμό Φοπολογικού Μηηπώος ηεο επηρείξεζεο (ζηα Γεξκαληθά 

USt-Id: DE αθνινπζνύκελν από 9ςήθην αξηζκό), ζηνηρεία ηα νπνία, ζπλήζσο, παξέρνληαη από 

όιεο ηηο λνκίκσο ιεηηνπξγνύζεο γεξκαληθέο εηαηξείεο.  

 

 

 Η διαθοπεηική διεύθςνζη παπάδοζηρ ηων πποϊόνηων από εθείλε ηεο εηαηξείαο, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ζπλαιιαζζόκελε εηαηξεία δελ δηαζέηεη  

ππνθαηάζηεκα ή απνζήθεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε πνπ θέξεηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ 

παξαγγειία, απνηειεί επίζεο έλδεημε πηζαλήο απάηεο.  

 

 Σπληζηάηαη ελ θαηαθιείδη, όπσο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνηίζεληαη λα 

ζπλάςνπλ ζπλεξγαζία κε γεξκαληθέο εηαηξείεο πνπ δελ ζπγθεληξώλνπλ αθξηβή ζηνηρεία 

ηαπηνπνίεζεο, όπσο επίζεκνο ηζηόηνπνο, πιήξεο δηεύζπλζε, ζηαζεξό ηειέθσλν, εηαηξηθό 

πξνθίι, εηαηξηθό ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ΑΦΜ θιπ, λα επηδηώθνπλ επηθνηλσλία 

πξνεγνπκέλσο κε ηα Γξαθεία ΟΔΥ Βεξνιίλνπ, Μνλάρνπ, Νηύζζειληνξθ.  

  

 

 Βεξνιίλν, Μάηνο 2017 


