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          Βουδαπέστη, 29 Νοεμβρίου 2013 
 

Παραπλανητικές πωλήσεις, μέσω Διαδικτύου, στην Ουγγαρία. 
 Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά, που αφορούν σε περιπτώσεις παραπλάνησης ελληνικών 

επιχειρήσεων στην Ουγγαρία, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 
 

 πέραν των νομίμων ουγγρικών εταιρειών, που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορική 

δραστηριότητα και προβολή των προϊόντων τους, κατά καιρούς αναρτώνται και ορισμένες, 

αμφίβολης προέλευσης, ιστοσελίδες που διαφημίζουν «εταιρείες» που φέρονται να έχουν ως 
έδρα την Ουγγαρία 

 

 οι «εταιρείες» αυτές δηλώνουν ότι εμπορεύονται πολλά και διαφορετικά προϊόντα (με 

συχνότερη καταχώρηση τα καυσόξυλα-pellets, ζάχαρη, μέρη από πουλερικά, κ.ά.) 
 

 οι, εκ μέρους τους, προσφερόμενες τιμές πώλησης των προϊόντων, είναι προκλητικά χαμηλές, 
προκειμένου να προσελκύσουν ανυποψίαστες ενδιαφερόμενες εταιρείες και επιχειρηματίες 

 

 ως στοιχεία άμεσης επικοινωνίας μαζί τους δίνονται συγκεκριμένα e-mail (yahoo, gmail, 
hotmail, κλπ) και αριθμοί ουγγρικών καρτοκινητών τηλεφώνων, έτσι ώστε να καθίσταται 

εξαιρετικά δύσκολος ο περαιτέρω εντοπισμός τους 
 

 η πλέον συνηθισμένη πρακτική παραπλάνησης, που ακολουθούν οι εν λόγω «εταιρείες», είναι 

το αίτημα για αποστολή χρηματικού εμβάσματος προκαταβολής, από πλευράς 

ενδιαφερομένων, το ύψος της οποίας κυμαίνεται, συνήθως, από € 500 έως € 1.800, 

προκειμένου να μην αποθαρρυνθούν οι ενδιαφερόμενοι 
 

 τα παραστατικά που αποστέλλονται στις ελληνικές επιχειρήσεις (προτιμολόγια, συμφωνίες 
συνεργασίας, εγγυητικές επιστολές, κ.ά.), για να τις πείσουν να αναπτύξουν συνεργασία, 

περιλαμβάνουν: 

 ανύπαρκτες επωνυμίες «εταιρειών» με παραπλανητικά ονόματα υπευθύνων και δ/νσεων 
(π.χ. πάρκα, πλατείες, ανύπαρκτες οδοί και αριθμοί, κλπ) 

 οικειοποίηση στοιχείων υπαρκτών εταιρειών (με χρήση επωνυμίας και δ/νσης), των 

οποίων όμως το αντικείμενο της εμπορικής τους δραστηριότητας είναι εντελώς 

διαφορετικό 

 οικειοποίηση στοιχείων υπαρκτών εταιρειών (με χρήση επωνυμίας και δ/νσης), οι οποίες 
λειτουργούν καθόλα νόμιμα στο συγκεκριμένο κλάδο και προϊόν εμπορικής 

δραστηριότητας 
 

  Κοινός παρανομαστής των ανωτέρω περιπτώσεων είναι ότι ως μόνος τρόπος επικοινωνίας, με 

την ανύπαρκτη «εταιρεία» και του/των προσώπου/προσώπων με τους οποίους συνομιλούν, είναι 

μέσω e-mail και τηλεφωνικού αριθμού καρτοκινητού. Τα χρηματικά εμβάσματα των προκαταβολών 

αποστέλλονται είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς ουγγρικών τραπεζών, για τον έλεγχο των οποίων 

απαιτείται δικαστική εντολή, είτε μέσω του διεθνούς συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών και 

αυθημερόν εκτέλεσης της εντολής (π.χ. Western Union).  
 

  Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις συναλλαγές τους, 

μέσω Διαδικτύου, με «εταιρείες» που εμφανίζονται ως ουγγρικές και δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Ειδικότερα να αποφεύγουν, αν δεν έχει προηγηθεί διεξοδικός έλεγχος, σύναψη 

συμφωνιών, εντολή εκτέλεσης παραγγελιών και αποστολή χρηματικών εμβασμάτων, ανεξαρτήτως 

ποσού, καθώς υφίσταται υπαρκτός κίνδυνος ηλεκτρονικής απάτης με χρήση παραποιημένων/ 

πλαστών εγγράφων και στοιχείων. Κατά το παρελθόν όσες ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την 

προνοητικότητα να επικοινωνήσουν, εκ των προτέρων, με το Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης, απέφυγαν 

δυσάρεστες καταστάσεις και τις επα κόλουθες αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Το Γραφείο ΟΕΥ 

παραμένει, όπως πάντα, στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να τις συνδράμει, 

με τα μέσα που διαθέτει, για την όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρησή τους. 
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