Άρθρο 9: Διαφήμιση
1. Διαφήμιση κατά την έννοια του νόμου αυτού είναι κάθε ανακοίνωση που
γίνεται στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής
δραστηριότητας με στόχο την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών.
2. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση το περιεχόμενο ή η μορφή της οποίας
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει πλάνη στα πρόσωπα στα οποία
απευθύνεται ή στων οποίων τη γνώση περιέρχεται και, εξαιτίας της πλάνης
αυτής, μπορεί να επηρεάσει την οικονομική τους συμπεριφορά
(παραπλανητική διαφήμιση).
3. Για να κριθεί αν μία διαφήμιση είναι παραπλανητική, λαμβάνονται υπόψη όλα
τα στοιχεία της και ιδίως οι ενδείξεις σχετικά με:
α) τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αγαθού ή της υπηρεσίας, όπως η
διαθεσιμότητα, η φύση, η εκτέλεση, η σύνθεση, η μέθοδος και η ημερομηνία
κατασκευής ή παροχής, η καταλληλότητα, οι χρήσεις, η ποσότητα, οι
προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εμπορική προέλευση και τα ιδιαίτερα
γνωρίσματα, τα επιστημονικά ή τεχνολογικά δεμένα και τα αναμενόμενα από
τη χρήση τους αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα των δοκιμών ή ελέγχων,
β) την τιμή, τον τρόπο διαμόρφωσής της και τους όρους υπό τους οποίους
παρέχονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες, όπως οι όροι πληρωμής ή πίστωσης,
παράδοσης, ανταλλαγής, επιστροφής, επισκευής, συντήρησης και εγγύησης
και
γ) την ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του
διαφημιζομένου, όπως η ταυτότητα και η περιουσία του, οι δεξιότητες και τα
δικαιώματα βιομηχανικής, εμπορικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, τα βραβεία
και οι διακρίσεις του.
4. Παραπλανητική λογίζεται και κάθε διαφήμιση, όταν:
α) η πειστικότητά της βασίζεται στη μαρτυρία προσώπων στα οποία
αποδίδεται ανύπαρκτη επιστημονική ιδιότητα, ειδικότητα ή αυθεντία ή τα
οποία δεν έχουν επιτρέψει εγγράφως τη χρήση της μαρτυρίας τους στη
διαφήμιση,
β) η πειστικότητά της στηρίζεται στην ιδέα ότι η, τεχνολογία ή η επιστήμη
ορισμένης χώρας, άλλης από τη χώρα προέλευσης, είναι άμεσα ή έμμεσα
δηλωτικές της ποιότητας των διαφημιζόμενων προϊόντων,
γ) εμφανίζεται με τη μορφή δημοσιογραφικής έρευνας, σχολίου ή
επιστημονικής ανακοίνωσης, χωρίς να δηλώνεται ρητά και ευδιάκριτα ότι
πρόκειται για διαφήμιση, ή
δ) περιέχει επιστημονικούς όρους ή ιδιωματισμούς, αποτελέσματα ερευνών ή
περικοπές κειμένων επιστημονικού ή τεχνικού χαρακτήρα με σκοπό να
προσδώσει στη διαφημιστική ανακοίνωση επιστημονική βάση που δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
5. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που προσβάλλει τα χρηστά ήθη (αθέμιτη
διαφήμιση).
6. Αθέμιτη είναι ιδιαίτερα η διαφήμιση που:
α) έχει στόχο ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση ή εκμετάλλευση
αισθημάτων φόβου, προλήψεων ή δεισιδαιμονιών ή την εξώθηση σε
εγκληματικές πράξεις,
β) διακρίνει μειωτικά κοινωνικές ομάδες με βάση το φύλο, τη φυλή, την
ηλικία, το θρήσκευμα, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις πεποιθήσεις και τις
φυσικές ή ψυχικές ιδιαιτερότητες,
γ) δημιουργεί την εικόνα υπερβολικά δελεαστικής προσφοράς, ιδίως σε
παιδιά, νέους και στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.
δ) απευθύνει το διαφημιστικό μήνυμα κατευθείαν στο υποσυνείδητο, χωρίς

να αφήνει στο δέκτη του μηνύματος τη δυνατότητα κριτικής ή
ε) προβάλλει εμμέσως προϊόντα άλλα από εκείνα που αποτελούν το εμφανές
περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος, χωρίς η προβολή αυτή να
αποτελεί νοηματικά ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα του.
7. Η ειδική νομοθεσία της ραδιοτηλεόρασης μπορεί να προβλέπει και άλλες
περιπτώσεις χαρακτηρισμού της ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης ως αθέμιτης
για την προστασία της παιδικής ηλικίας και άλλων ευάλωτων στα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας κατηγοριών του πληθυσμού.
8. Η διαφήμιση που προσδιορίζει άμεσα ή έμμεσα ή υπονοεί την ταυτότητα
συγκεκριμένου ανταγωνιστή ή των αγαθών ή υπηρεσιών που εκείνος
προσφέρει (συγκριτική διαφήμιση) επιτρέπεται εφόσον συγκρίνει με
αντικειμενικό τρόπο τα ουσιώδη, συναφή, επαληθεύσιμα και επιλεγμένα με
αμεροληψία χαρακτηριστικά ανταγωνιστικών αγαθών ή υπηρεσιών και:
α) δεν είναι παραπλανητική,
β) δεν προκαλεί σύγχυση στην αγορά μεταξύ του διαφημιζομένου και ενός
ανταγωνιστή ή μεταξύ ανταγωνιστών του διαφημιζομένου ή μεταξύ των
σημάτων, άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, αγαθών ή υπηρεσιών του
διαφημιζομένου και ενός ανταγωνιστή ή περισσότερων ανταγωνιστών μεταξύ
τους,
γ) δεν είναι υποτιμητική, δυσφημιστική ή περιφρονητική για έναν ανταγωνιστή
ή για τα σήματα, άλλα διακριτικά γνωρίσματα, αγαθά, υπηρεσίες ή
δραστηριότητές του,
δ) δεν επιδιώκει κατά κύριο λόγο να επωφεληθεί από τη φήμη σήματος ή
άλλου διακριτικού γνωρίσματος ανταγωνιστή,
ε) για προϊόντα με ονομασία προέλευσης, αφορά σε κάθε περίπτωση
προϊόντα με την ίδια ονομασία προέλευσης και
στ) δεν παρουσιάζει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία ως απομίμηση ή αντίγραφο
αγαθού ή υπηρεσίας που φέρουν σήμα κατατεθέν ή εμπορική επωνυμία [Η
παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από τις παρ. 1 και 2 άρθρου 3 της Υ.Α. Ζ1 496 (Οικον. - Ανάπτυξης - Δικαιοσύνης) της 7/18.12.2000.]
8α.Κάθε συγκριτική διαφήμιση που αναφέρεται σε ειδική προσφορά
επιτρέπεται εφόσον επισημαίνει με σαφή τρόπο την ημερομηνία κατά την
οποία λήγει η προσφορά ή εφόσον χρειάζεται, ότι η ειδική προσφορά
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών. Στην
περίπτωση που η ειδική προσφορά δεν έχει αρχίσει ακόμη, πρέπει επίσης να
επισημαίνεται η ημερομηνία έναρξης της περιόδου κατά την οποία ισχύουν η
ειδική τιμή ή άλλοι ειδικοί όροι. [Η παρ. 8α προστέθηκε από την παρ. 3
άρθρου 3 της Υ.Α. Ζ1 - 496 (Οικον. - Ανάπτυξης - Δικαιοσύνης) της
7/18.12.2000.]
9. Η μνεία ή αναπαραγωγή σε διαφημίσεις των αποτελεσμάτων συγκριτικών
δοκιμών για αγαθά ή υπηρεσίες, που έχουν διεξαχθεί από τρίτους,
επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη συναίνεση του υπεύθυνου για τη δοκιμή
προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, ο διαφημιζόμενος ευθύνεται για τη
συγκριτική δοκιμή σαν αυτή να είχε διεξαχθεί από τον ίδιο ή υπό την
καθοδήγησή του.
10. Η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή μέσω
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτόματης
κλήσης ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο αν
συναινεί ρητά ο καταναλωτής.
11. Ανεξάρτητα από τον περιορισμό της προηγουμένης παραγράφου, η
μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή με
οποιονδήποτε τρόπο άμεσης επικοινωνίας (άμεση διαφήμιση) επιτρέπεται
μόνο αν ο προμηθευτής ή άλλος για λογαριασμό του προμηθευτή κάνει
χρήση στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή
που περιήλθαν σε γνώση του από προηγούμενες συναλλακτικές σχέσεις του
με τον καταναλωτή, από γενικά προσιτές πηγές, όπως κατάλογο ή άλλα
δημοσιευμένα στοιχεία, ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον ο
καταναλωτής εγκρίνει ρητά τη μεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων
για το σκοπό της άμεσης διαφήμισης. Ο διαφημιστής είναι υποχρεωμένος να

αναφέρει στον καταναλωτή τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν σε γνώση του
τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή.
12. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11, ο προμηθευτής οφείλει να
διακόψει κάθε μορφή άμεσης διαφήμισης και να διαγράψει τα προσωπικά
στοιχεία του καταναλωτή, εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής.
13. Η άμεση διαφήμιση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προσβάλλει
την ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.
14. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορούν να θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τη διαφήμιση
ειδικών κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται η
πραγματική δυνατότητα του καταναλωτή να πληροφορείται τις τιμές και τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών για να μπορεί να κρίνει την
ποιότητα και την τιμή.

