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Full name and/or number of the statute (in original language):
ΝΟΜΟΣ 3297/2004: Συνήγορος του Καταναλωτή – Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
Translation of the name:
Act 146 of 16 December 1913/ 27 January 1914 against unfair competition
Reference in Official Journal (if appropriate):
Official Journal: Α 259/23.12.2004
Date of coming into force:
16 December 1913/ 27 January 1914
Subsequent amendments:
Legislative Decree 4181/1961
__________________________________________________________________________
Text:

Αρθρ.1.
Απαγορεύεται κατά τας εµπορικάς, βιοµηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάςπάσα προς τον
σκοπόν ανταγωνισµού γινοµένη πράξις, αντικειµένη εις ταχρηστά ήθη. Ο παραβάτης
δύναται να εναχθή πρός παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενοµένης ζηµίας.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και Ν.∆.15/18 Ιουλ. 1926. Αρθρ.10.
Των εις τα άρθρα 1 και 3 προβλεποµένων πράξεων την παράλειψιν δύναταιν' αξιώση πας
επαγγελµατίας, όστις παράγει ή εµπορεύεται όµοια ή συγγενήείδη, καθώς επίσης και τα
εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, οιεµπορικοί και βιοµηχανικοί ή εν γένει
επαγγελµατικοί σύλλογοι. Οµοίωςοι άνω επαγγελµατίαι, τα επιµελητήρια και οι σύλλογοι
έχουσιν
έννοµοναξίωσιν
επίπαραλείψει
τωνκατάπαράβασιντωνάρθρων6,
8και
9επιχειρουµένων πράξεων, ως και της κατά το άρθρον 7 αναγγελίας προς τοκοινόν άνευ
της προς τον αρµόδιον πρόεδρον των πρωτοδικών ή τον ειρηνοδίκην δηλώσεως. Εις
ανόρθωσιν της κατά παράβασιν των διατάξεων του νόµου τούτου προερχοµένης ζηµίας
υποχρεούται: α) Οστις εις την περίπτωσιν του άρθρου 3 εγνώριζεν η ώφειλε να γνωρίζη το
αναληθές των παρ' αυτού γενοµένων διαφηµίσεων. Κατά συντακτών, εκδοτών,
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τυπογράφων, πρακτόρων εφηµερίδων ή περιοδικών χωρεί τότε µόνον αξίωσις
επίαποζηµιώσει, εάν εγνώριζον το αναληθές των ανακοινώσεων. β) Οστις εκ προθέσεως ή
αµελείας παραβαίνει το εις το άρθρα 6,7,8 και 9 οριζόµενα. Προς παύσιν των κατά
παράβασιν των άρθρων 1,3,6,8 και 9, ως και της κατά το άρθρον 7 αναγγελίας προς το
κοινόν, γινοµένων υπό τινος υπαλλήλου ή αντιπροσώπου επιχειρήσεως ή καταστήµατος
πράξεων, υποχρεούται και δύναται να εναχθή και ο κύριος ή ο διευθυντής.
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