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ΠΡΟΣ :  Επιμελητήρια Ελλάδας (με e-mail, μέσω ημών) 
 
KOIN.:  -Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
             -Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
             -Διπλ. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  
             -Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
             -Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
             -Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και Εξωστρέφειας 
             -Γραφείο κας Β΄ Γενικής Διευθύντριας  
             -Β1, Β3 Δ/νσεις 
 
 
ΘΕΜΑ: «Προβλήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις από την “EU Business Register”» 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας με α) Α.Π. 200/19-3-2018 και β) ΑΠ 668/11-8-2020 
                           
 
Κατόπιν πρόσφατης επικοινωνίας με το Γραφείο μας ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 
πέσει θύματα της εταιρείας “EU Business Register”, θα θέλαμε να επανέλθουμε υπομνηστικά 
στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας και να επιστήσουμε την προσοχή στην ηλεκτρονική 
δράση της εν θέματι εταιρείας.  
 
Η εταιρεία στον διαδικτυακό τόπο της http://www.eubusinessregister.org/about.php 
παρουσιάζεται να διαθέτει ταχυδρομική θυρίδα στην Ολλανδία (Ουτρέχτη), αναφέρεται όμως 
ότι συστάθηκε και λειτουργεί εντός του νομικού πλαισίου της νήσου Νέβις (Nevis) στις 
Δυτικές Ινδίες.  
 
Ενημερώνουμε επίσης ότι το Γραφείο μας ήλθε εκ νέου σε επαφή με το Ολλανδικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο αναφορικά με την εν λόγω εταιρεία. Το Επιμελητήριο επιβεβαίωσε, κατά 
πρώτον, ότι η  “EU Business Register” δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του και, κατά 
δεύτερον, ότι σύμφωνα με τον  ολλανδικό νόμο απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σχήμα να 
παρουσιάζεται και να δρα ως εταιρεία εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή του στο 
Επιμελητήριο.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, θα παρακαλούσαμε όπως ενημερώσετε εκ νέου τα μέλη σας, 
προκειμένου να είναι ιδιαιτέρως προσεχτικά στην περίπτωση κατά την οποία λάβουν από την 
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EU Business Register ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο τους προτείνει την υποτιθέμενη 
δωρεάν εγγραφή τους σε ένα ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων.  
 
Επειδή οι περιπτώσεις προσπάθειας εξαπάτησης από την εν λόγω «εταιρεία» παρουσιάζουν 
έξαρση το τελευταίο διάστημα, παρακαλούμε όπως δοθεί ευρύτερη  δημοσιότητα στο θέμα, 
με σκοπό την προστασία των ελλήνων επιχειρηματιών.   
 
 
                                                                                   Ευάγγελος Δαϊρετζής 
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