
Πρόλογος τρίτης έκδοσης

Από την δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου πέρασαν πέντε τουλάχιστον έτη. Και τα 
εγχειρίδα ωριμάζουν όπως και οι συγγραφείς τους. Ωστόσο η βασική θέση, ο στόχος 
και εν μέρει η δομή του εγχειριδίου έχουν παραμείνει αναλλοίωτα, παρά την εκτε-
ταμένη αναθεώρηση και εμπλουτισμό του, που οδήγησε στη νέα και εν μέρει ριζική 
επεξεργασία όλων των ενοτήτων του. Το εγχειρίδιο εξακολουθεί να απευθύνεται σε 
νομικούς της πράξης και φοιτητές. Συμπληρώθηκε με την πρόσφατη νομολογία των 
ελληνικών και των ενωσιακών δικαστηρίων. 

Ένας πρώτος σημαντικός άξονας υπήρξε η ενίσχυση των δεσμών που παρουσι-
άζει το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού προς το δίκαιο κατά των περιορισμών του 
ανταγωνισμού. Η Οδηγία 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο πυρήνας 
του ενωσιακού δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού αποτελούν νομοθετικό γεγονός 
κομβικής σημασίας, οι επιδράσεις του οποίου υπερβαίνουν κατά πολύ το δίκαιο προ-
στασίας του καταναλωτή από την αθέμιτη διαφήμιση. Είναι καταλυτικές τόσο στην 
κανονιστική εμβέλεια του ν. 146/1914 και στις προϋποθέσεις του πραγματικού του 
άρθρου 1 ν. 146 (γενική ρήτρα των χρηστών ηθών) όσο και σε μια πλειάδα επιμέρους 
ζητημάτων. Ο ενωσιακός πυρήνας που συνθέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο του αθέμιτου 
ανταγωνισμού αναμένεται να διευρυνθεί με την Οδηγία για την προστασία των εμπορι-
κών απορρήτων, εφόσον υιοθετηθεί στο εγγύς μέλλον.

Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού δεν έγινε εξ αυτού του λόγου απλούστερο. 
Αποκτά όμως ευρύτατη πλέον κανονιστική εμβέλεια και δυναμική. Εφαρμόζεται σε 
κάθε επιχειρηματική συμπεριφορά. Από την άλλη μεριά ο διατηρούμενος δυϊσμός 
μεταξύ ν. 146 και ν. 2251/1994 στο ζήτημα των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 
αναμένεται να δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα συμβατότητας των δύο συστη-
μάτων προστασίας. 

Ως εκ τούτου η εναρμόνιση του υπέργηρου και αναχρονιστικού πλέον ν. 146/1914 
προς το σύγχρονο corpus της προστασίας του καταναλωτή με σκοπό την αποφυγή συ-
στηματικών και αξιολογικών αντινομιών αποτέλεσε έναν περαιτέρω άξονα της τρίτης 
έκδοσης.

Στο ανά χείρας εγχειρίδιο, αντίθετα προς τις προηγούμενες εκδόσεις του, δεν 
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περιλαμβάνεται η ενότητα για τα διακριτικά γνωρίσματα (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, 
διασχηματισμός) του άρθρου 13 ν. 146/1914. Συστηματικά αλλά και από άποψη ου-
σίας τούτα εντάσσονται στο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων. Θα συμπεριληφθούν 
στο ενιαίο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, που ευελπιστώ ότι θα είμαι σε θέση 
να το εκδώσω σύντομα.

Θεωρία και νομολογία έχουν ληφθεί υπόψιν μέχρι 15.9.2014.

Αθήνα 30.9.2014 

Μιχ.-Θεοδ. ∆. Μαρίνος
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. Ενότητα: Τo σύστημα προστασίας
Γενικό Μέρος / Α. Ενότητα: Το σύστημα προστασίας

1. Κεφ.: Εισαγωγή 

A. Βασικοί προβληματισμοί

I. H αγορά ως υπερκείμενο σύστημα

 Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914), όπως και το δίκαιο κατά των 
περιορισμών του ανταγωνισμού (ν. 3959/2011), έχουν την αγορά και τον θεσμό του 
ανταγωνισμού τόσο ως κοινό σημείο αναφοράς1 όσο και ως υπερκείμενο σύστη-
μα, γεγονός που δικαιολογεί την θέσπιση και λειτουργία των δύο αυτών κλάδων.

 Η αγορά είναι αφενός ο χώρος, η διαδικασία και το πλαίσιο σύναψης και εκτέλε-
σης συναλλαγών και αφετέρου το πεδίο ανάπτυξης όλων των οικονομικών λειτουρ-
γιών (παραγωγή και διανομή κάθε αγαθoύ και παροχή υπηρεσιών), όπου δυνητικά 
συναντώνται η προσφορά με τη ζήτηση και αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός. Η αγορά, 
δηλ. είναι ο τόπος, όπου λειτουργεί ανταγωνιστικός μηχανισμός διενέργειας οικονο-
μικών συναλλαγών, το ρυθμιστέο από το δίκαιο σύστημα και η βάση ανάπτυξης του 
ανταγωνισμού. Εκεί αναπτύσσει κάθε επιχείρηση οιασδήποτε μορφής την επιχειρη-
ματική δραστηριότητά της.

 H αγορά υπό τοπική έννοια μπορεί να θεωρηθεί ως ο χώρος στον οποίο γίνεται 
λχ. μια λαϊκή αγορά ή το κτίριο στο οποίο λαμβάνουν χώρα χρηματιστηριακές συναλ-
λαγές. Αγορά μπορεί να είναι όμως και ένας χώρος δυνητικός και συνάμα «ιδεατός». 
Αυτός εννοείται, όταν ομιλούμε για την αγορά μιας χώρας (λχ. ελληνική, ευρωπαϊκή, 
αμερικανική, ασιατική αγορά) ή για μια «ειδική» αγορά οικονομικών αγαθών (ασφα-

1. Η θέσπιση αυτών των κανόνων αλλά και άλλων αποδίδει την εμπειρική παρατήρηση και 
θεωρητικά θεμελιωμένη άποψη ότι η ικανότητα αυτορρύθμισης της αγοράς από στρεβλώσεις 
και νοθεύσεις της ανταγωνιστικής διαδικασίας (αθέμιτες συμπεριφορές, περιορισμοί του αντα-
γωνισμού, μονοπώλια, εκμετάλλευση του καταναλωτή) δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Η διαπί-
στωση αυτή οδήγησε διεθνώς στην κρατική (νομοθετική, διοικητική) παρέμβαση και ρύθμιση 
της αγοράς με θέση πλαισίων, κανόνων λειτουργίας και, σε ορισμένες ειδικές και ευαίσθη-
τες αγορές, κρατικής εποπτείας (τραπεζικός, ασφαλιστικός κλάδος, ενέργεια, τηλεπικοινωνί-
ες κλπ), και συνακόλουθα στη δημιουργία της κατηγορίας του οικονομικού δικαίου και στην 
ανάδειξη του δικαίου του ανταγωνισμού ως το «σκληρό πυρήνα» του.

1.1

1.2

1.3
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λιστική ή χρηματιστηριακή αγορά, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αγορά χρυσού ή 
αλουμινίου, διεθνής αγορά ναύλων πλοίων, νέα «αγορά» του Internet, αγορά ιατρι-
κών υπηρεσιών), όπου είναι δυνατόν να συναντηθεί η ζήτηση με την προσφορά και 
να αναπτυχθεί ανταγωνισμός. 

H γενική αυτή θεώρηση της αγοράς, που καταλαμβάνει είτε ένα γεωγραφικό 
χώρο είτε μια ειδική αγορά οικονομικών αγαθών, είναι δυνατή, μόνον εφόσον υπάρ-
χουν στη διάθεση των συμμετεχόντων σε αυτή ανάλογες πληροφορίες, δυνατότητες 
επικοινωνίας και μεταφοράς των οικονομικών αγαθών, έτσι ώστε η προσφορά και η 
ζήτηση αγαθών καθώς και η συνεπακόλουθη ανταλλαγή πληροφοριών να μπορούν 
να διεξαχθούν στον πραγματικό ή ιδεατό αυτό χώρο. 

 Η αγορά (σύστημα οικονομίας της αγοράς) χαρακτηρίζεται ως το σύστημα, 
όπου συναντάται ελεύθερα η προσφορά με τη ζήτηση, εφόσον οι παράμετροι αυτοί 
δεν προσδιορίζονται αναγκαστικά ή σε ασφυκτικό βαθμό από την κρατική εξουσία 
(σύστημα κρατικού σχεδιασμού). Υπό το πρίσμα αυτό η αγορά αποφασίζει λ.χ. ποια 
οικονομικά αγαθά θα παραχθούν, ποια μέθοδος παραγωγής θα επικρατήσει και για 
ποιον τελικά προορίζονται τα παραγόμενα αγαθά, έτσι ώστε ο γενικός συντονισμός να 
επαφίεται καταρχήν στην ίδια (δυνάμεις της αγοράς). Φυσικά η ικανότητα της έστω 
μεσοπρόθεσμης αυτορρύθμισής της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτυχίες 
λειτουργίας του μηχανισμού ή άλλες ανωμαλίες, δεν είναι απεριόριστη. 

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η άμεση ή έμμεση κρατική ρυθμιστική επέμβαση για να 
αντιμετωπισθούν αδυναμίες, στρεβλώσεις του συστήματος της αγοράς και για να υλοποιηθούν 
εξίσου σημαντικοί κοινωνικοί στόχοι, όπου η έκταση, η ένταση και οι τρόποι της επεμβατικής 
πολιτικής του κράτους μέσα από διάφορους μηχανισμούς (λ.χ. ρύθμιση της αγοράς εργασίας, 
φορολογικό σύστημα, αγορανομικές διατάξεις, κανόνες για την προστασία του καταναλωτή, 
προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.) ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με τις πραγματικές συν-
θήκες που επικρατούν σε κάθε έννομη τάξη ή οικονομική ενότητα (λ.χ. ΕΕ) και την κρατούσα 
ιδεολογία ως προς τη σχέση οικονομίας και ηθικής, οικονομικών και κοινωνικών στόχων. 

ΙΙ. Βασικοί παράμετροι λειτουργίας της αγοράς

 Ο ανταγωνισμός και η αγορά ερείδονται στo ισχύον οικονομικό σύστημα, στη 
διάδραση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται σε 
ελευθερίες, ιδιαίτερα την ελευθερία προσφοράς και ζήτησης μεταξύ των επιχειρήσε-
ων και των καταναλωτών (ή άλλων επιχειρήσεων).

Η λειτουργία της αγοράς προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών νομικών παραμέ-
τρων, με τις οποίες υλοποιούνται οι ελευθερίες αυτές. Θεμελιώδη σημασία έχουν 
αφενός η εγγύηση της οικονομικής ελευθερίας με την ειδικότερη έκφανση της ελευ-
θερίας ανταγωνισμού και ελευθερίας συμβάσεων και αφετέρου η προστασία της ιδιο-
κτησίας, αμφότερα συνταγματικά προστατευόμενα αγαθά. Ειδικότερα η σύμβαση, ως 
έκφανση της ιδιωτικής αυτονομίας (άρθρο 361 ΑΚ, κατωτέρω αρ. 1.34) συνιστά τον 

1.4

1.5

1.6
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βασικό μηχανισμό διενέργειας των απειράριθμων συναλλαγών που τελούνται στο πλαί-
σιο της αγοράς ως συστήματος και κάθε αγοράς υπό χωρική ή ιδεατή έννοια. 

Οι ελευθερίες αυτές συνιστούν την απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφασίσουν οι επι-
χειρήσεις να παράγουν και να προσφέρουν οικονομικά αγαθά και συγχρόνως να αντιδράσουν 
σχετικά γρήγορα στις μεταβολές στη ζήτηση και γενικότερα στην οικονομική συμπεριφορά των 
καταναλωτών ή άλλων επιχειρήσεων. Προσδιορίζουν εξίσου την συμπεριφορά των κατανα-
λωτών και των επιχειρήσεων από την μεριά της ζήτησης.

B. Αγορά και δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού

I. Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού και «εξωτερική συμπεριφορά» των επιχειρήσεων

 Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού2 ασχολείται με πράξεις, ενέργειες και πρα-
κτικές με τις οποίες δραστηριοποιείται μια επιχείρηση στην αγορά και συνάπτει συ-
ναλλακτικές σχέσεις με ανταγωνιστές, προμηθευτές και αποδέκτες, ιδίως καταναλω-
τές των προϊόντων ή υπηρεσιών της. 

 Αφορά στην «εξωτερική συμπεριφορά» της επιχείρησης, ήτοι την συμπεριφο-
ρά της στην αγορά και επικεντρώνεται στην σχέση επιχείρησης προς επιχείρηση 
(B2Β, Business to Business) και επιχείρησης προς καταναλωτή (B2C, Business to 
Consumer). Στηρίζεται στην ελεύθερη προσφορά και ζήτηση αγαθών. Σχεδόν απο-
κλειστικά διερευνά πράξεις και ενέργειες ή δραστηριότητες που υπηρετούν την προ-
σφορά ή τη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά. Έτσι η επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στην αγορά, όπως εκφράζεται στην διαμόρφωση, παρουσίαση, διαφήμιση 
και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελεί το κύριο πεδίο εφαρμογής του. 

 Σε αυτήν την επιχειρηματική συμπεριφορά θέτει κανόνες «ορθής», ήτοι θεμιτής 
συμπεριφοράς, ή με ανάστροφη οπτική γωνία, απαγορεύει εκείνες τις επιχειρηματι-
κές συμπεριφορές ή πρακτικές/ενέργειες που αντιβαίνουν στα χρηστά συναλλακτικά 
ήθη, είναι δηλ. αθέμιτες. Υπό την οπτική αυτή γωνία με τον κίνδυνο υπεραπλούστευ-
σης είναι το δίκαιο που καθορίζει την «ορθή» (θεμιτή) συμπεριφορά των επιχειρή-
σεων στην αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η «έντιμη» συμπεριφορά τους στον ανταγω-
νισμό (fair play). 

2. Η έννοια του αθέμιτου ανταγωνισμού είναι μετάφραση του γαλλικού όρου «concurrence 
deloyale». Είναι ήδη στον όρο αυτό έκδηλη η επιρροή του γαλλικού δικαίου. Η καταγωγή του 
κλάδου συνδέεται με την νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων του 19ου αιώνα, τα οποία στη-
ριζόμενα στην γενική αδικοπρακτική ρήτρα του γαλλικού ΑΚ (άρθρο 1382), δημιούργησαν 
με έμπνευση ένα διαφοροποιημένο σύστημα κανόνων συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στην 
αγορά, η οποία αργότερα ετέθη υπό τον κοινό παρονομαστή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η 
εξέλιξη αυτή επηρέασε την ∆Σ Παρισσίων, ενώ μαρτυρεί την μέχρι σήμερα σύνδεση του δι-
καίου του αθέμιτου ανταγωνισμού προς το κοινό αδικοπρακτικό δίκαιο, παρά την βαθμιαία 
πλέον χειραφέτηση του από την αδικοπρακτική πηγή του.

1.7

1.8

1.9
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O αθέμιτος ανταγωνισμός ορίζεται λοιπόν ως εκείνος ο κλάδος του δικαίου που 
στοχεύει στην καταπολέμηση «ανέντιμων» (αντίθετων στα χρηστά ήθη) εμπορικών 
πρακτικών.

II. Αρχέτυπα συμπεριφοράς αθέμιτου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις

 Βασικά «αρχέτυπα» συμπεριφοράς αθέμιτου ανταγωνισμού από ιστορική άποψη 
αποτελούν οι ακόλουθες συμπεριφορές ανταγωνιστών στην αγορά έναντι άλλων επι-
χειρήσεων με σκοπό την επικράτησή τους στην αγορά:

(i) συμπεριφορές ή τακτικές παραπλάνησης (διαφημιστικές παραπλανητικές δηλώσεις ή 
πρακτικές), και δημιουργίας κινδύνου σύγχυσης στην αγορά3

(ii) πράξεις δυσφήμησης ανταγωνιστή4

(iii) οικειοποίηση επιχειρηματικών απορρήτων ανταγωνιστή5.
Οι συμπεριφορές αυτές θεωρήθηκαν ότι αντιβαίνουν στα χρηστά συναλλακτικά ήθη του 

εμπορίου και της βιομηχανίας ήδη τον 19ο αιώνα6, αιώνα της βιομηχανικής επανάστασης 
και μαζικής παραγωγής, κυκλοφορίας και προώθησης αγαθών, και δημιούργησαν το αίτημα 
προστασίας της πληττόμενης επιχείρησης από τον ανταγωνιστή της. Αποτέλεσαν από ιστορική 
άποψη τον πυρήνα του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
που ήταν τότε αμιγώς προσανατολισμένο στην προστασία του ανταγωνιστή (μονοδιάστατη θε-
ώρηση) (κατωτέρω αρ. 1.70 επ.).

ΙΙI. Marketing και δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού

 Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού δορυφορείται από το marketing ως 
κλάδο των οικονομικών επιστημών. 

Ο όρος του marketing, όρος που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, παρά 
τη διάδοσή του, δεν αποδίδεται με έναν ενιαίο ορισμό από τις οικονομικές επιστήμες. 

Υπό την πλέον διαδεδομένη έννοιά του είναι ένα βασικό όργανο που προωθεί στην ευρύτερη 

3. Άρθρο 10δις παραγρ. 3 αρ. 1, 3 ∆Σ Παρισίων: «Ειδικώς δέον ν’ απογορευθώσι 1ον) 
Πάσαι αι πράξεις αίτινες δύνανται να δημιουργήσωσι καθ’ οιονδήποτε τρόπον σύγχυσιν ως 
προς την επιχείρησιν, τα προϊόντα ή την βιομηχανικήν ή εμπορικήν δραστηριότητα ανταγωνι-
σμού των 3ον) Αι ενδείξεις ή οι ψευδείς ισχυρισμοί των οποίων η χρήσις εν τη ασκήσει του 
εμπορίου δύναται να παραπλανήση το κοινόν ως προς την φύσιν, την μέθοδον κατασκευής, τα 
χαρακτηριστικά, τον τρόπον χρήσεως ή την ποσότητα των εμπορευμάτων».

4. Άρθρο 10δις, παραγρ. 3 αρ. 2 ∆Σ Παρισσίων «Οι ψευδείς ισχυρισμοί εν τη ασκήσει του 
εμπορίου οίτινες δύνανται να δυσφημήσωσι την επιχείρησιν τα προϊόντα ή την βιομηχανικήν ή 
εμπορικήν δραστηριότητα ανταγωνισμού τινός».

5. Άρθρο 39 Συμφωνίας TRIPS.
6. Άρθρο 10δις παραγρ. 2 «Συνιστά αθέμιτον ανταγωνισμόν πάσα πράξις ανταγωνισμού 

αντικειμένη εις τα χρηστά ήθη της Βιομηχανίας και του Εμπορίου» (“any act of competition 
contrary to honest practices in industrial and commercial matters”).

1.10
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δυνατή του όρου έννοια τις πωλήσεις και γενικότερα τον κύκλο εργασιών μιας επιχείρησης. Είναι 
μια προσέγγιση συγχρόνως της διοίκησης μιας επιχείρησης και της διαδικασίας λήψεως των 
σχετικών αποφάσεων με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους μιας επιχείρησης υπό το πρόσημο 
της ανταγωνιστικής αγοράς. Βασική αποστολή του είναι να εντοπίσει τις αιτίες, τους λόγους και 
τους μηχανισμούς που οδηγούν στην αύξηση του μεγέθους και της επιτυχίας της στην αγορά είτε 
με την αύξηση του μεριδίου της σε αυτήν είτε με την αύξηση του τζίρου ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο. Προς τον σκοπό αυτό, στο επίκεντρο της ως άνω προσέγγισης τίθεται το ενδιαφέρον και 
συμφέρον του αποδέκτη των προϊόντων και υπηρεσιών. Σχετικά πρόσφατα το marketing νοείται 
υπό μια ευρύτερη μορφή ως μια κοινωνική προσέγγιση της επιχείρησης στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής ευθύνης της, η οποία, ακριβώς για να ανταποκριθεί στον ρόλο αυτό, δεν εξαντλεί ή προωθεί 
όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες να μεγιστοποιήσει το κέρδος της στην αγορά.

 Στην καθημερινή πρακτική ο όρος του marketing χρησιμοποιείται ως κάθε τρό-
πος προώθησης των πωλήσεων και διαφήμισης, ήτοι με νομική ορολογία, κάθε 
εμπορική πρακτική που τείνει προς τον στόχο αυτό7.

Αυτό είναι και το σημείο τομής με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού. Φυσικά υπάρχουν 
βασικές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες απορρέουν από την διαφορά της οικονομικής προς 
την νομική επιστήμη. Ενώ το marketing ως κλάδος των οικονομικών επιστημών κινείται σε οντο-
λογικό, εμπειρικό επίπεδο («τι πρέπει να πράξω ως επιχείρηση για να μεγιστοποιήσω το κέρδος 
μου»), το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού κινείται στο δεοντικό επίπεδο (τι πρέπει να πράξω 
ως επιχείρηση, ώστε οι εμπορικές πρακτικές που υιοθετώ να είναι «σύννομες, θεμιτές»).

Το marketing ως κλάδος της οικονομικής επιστήμης μπορεί να δώσει πολύτιμη 
βοήθεια για την συμπεριφορά μιας επιχείρησης και τους στόχους μιας επιχειρημα-
τικής απόφασης στην αγορά, να εξηγήσει τον απώτερο στόχο μιας διαφήμισης και 
γενικότερα να παράσχει αντικειμενικά στοιχεία που δικαιολογούν την συμπεριφορά 
μιας επιχείρησης ή των ανταγωνιστών της στην αγορά.

IV. Βασικά νομικά ερωτήματα στο σύστημα του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού

 Κάθε νομικό σύστημα προστασίας του αθέμιτου ανταγωνισμού, αδιαφόρως της 
νομοτυπικής διαμόρφωσής του, πρέπει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

(i) γιατί είναι απαραίτητη η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό (“γιατί υπάρ-
χει προστασία”). Πρόκειται για ερώτημα που συνέχεται με τις οικονομικές και κοι-
νωνικές λειτoυργίες του ανταγωνισμού (κατωτέρω 1.23 επ.).

(ii) ποιός είναι ο σκοπός της προστασίας (“τι προστατεύεται”) (κατωτέρω 1.68 επ.)

7. Υπό αυτήν την έννοια άρθρο 2 στοιχ. δ Οδηγίας 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές «εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές» (οι οποίες ανα-
φέρονται στο εξής και ως «εμπορικές πρακτικές»): κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συμπερι-
φοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και 
του μάρκετινγκ, ενός εμπορευομένου, άμεσα συνδεόμενη με την προώθηση, πώληση ή προ-
μήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές.
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