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ΘΕΜΑ:  ΥΕΙΜΕΡΙΝΕ ΕΚΠΣΩΕΙ 2014 – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 
ΣΩΝ ΕΚΠΣΩΕΩΝ. 

 
 

Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

 
Μεηά από έγγξαθν πνπ ιάβακε από ηε Εζληθή πλνκνζπνλδία Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ γηα ηηο 
ρεηκεξηλέο εθπηώζεηο ζαο γλσζηνπνηνύκε ηα εμήο : 

 
ύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λένπ λόκνπ 4177/2013, νη ρεηκεξηλέο εθπηώζεηο έηνπο 2014 ζα 
απσίζοςν ηη Δεςηέπα, 13 Ιανοςαπίος και θα λήξοςν ηην Παπαζκεςή, 28 

Φεβποςαπίος 2014. 
 
ε όηη αθνξά ηελ δηελέξγεηα ησλ εθπηώζεσλ,  πξέπεη λα πξνζέμεηε  ηα εμήο: 

 
1. Η αλαγξαθή δηπιήο ηηκήο, δειαδή ηεο παιαηάο (ζπλήζσο δηαγξακκέλεο) θαη ηεο λέαο 

ηηκήο ησλ πξντόλησλ πνπ πσινύληαη κε έθπησζε είλαη ππνρξεσηηθή.  

2. Η αλαγξαθή πνζνζηνύ έθπησζεο επηηξέπεηαη αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή.  Αλήθεη 

ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο επηρείξεζεο εάλ ζα αλαγξάςεη πνζνζηό ή όρη.   

3. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αθξίβεηα ησλ εθπησηηθώλ αλαγγειηώλ πξνο 

ηνλ πειάηε.  Η θάζε παξνρή πξέπεη λα ηαπηίδεηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ 

αλαγγειία, νηθνλνκηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά.   

Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθώλ εθπηώζεσλ, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή από όινπο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο, γηαηί νη θπξώζεηο είλαη απζηεξέο θαη δελ επηηξέπεηαη λα επηβάιινληαη ιόγσ 

ιάζνπο.   
Γεληθά, ζηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί εθπηώζεσλ επηβάιιεηαη πξόζηηκν πνζνύ ίζνπ κε 
ην 0,5% ηνπ εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη πάλησο όρη θαηώηεξν ησλ 5.000 €.   ε πεξίπησζε 

πνπ επηβιεζεί γηα δεύηεξε θνξά πξόζηηκν γηα ηελ ίδηα παξάβαζε κέζα ζε δηάζηεκα 5 εηώλ, 
ην πξόζηηκν απμάλεηαη ζην 3% ηνπ εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 
Εηδηθόηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη εθπηώζεηο είλαη αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο σο πξνο 

ην πνζνζηό ηνπο, σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ αλαγξαθόκελσλ ηηκώλ ή σο πξνο ηελ πνζόηεηα 
ησλ πξνζθεξόκελσλ κε έθπησζε πξντόλησλ ή όηαλ ελέρνπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
απόθξπςε ή παξαπιάλεζε, επηβάιιεηαη πξόζηηκν πνζνύ ίζν κε ην 1% ηνπ εηήζηνπ θύθινπ 
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εξγαζηώλ θαη πάλησο όρη θαηώηεξν από 10.000 €, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα θαη ηε ζπρλόηεηα 
ηεο παξάβαζεο.  ε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί γηα δεύηεξε θνξά πξόζηηκν γηα ηελ ίδηα 

παξάβαζε κέζα ζε δηάζηεκα 5 εηώλ, ην πξόζηηκν απμάλεηαη ζην 3% ηνπ εηήζηνπ θύθινπ 
εξγαζηώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 

Αξκόδηα αξρή γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο («θξαηηθόο πεξηθεξεηάξρεο»), όπνπ δηαπηζηώλεηαη ε παξάβαζε. 
Παξάιιεια κε ηα σο άλσ,  ζαο ππελζπκίδνπκε όηη κε ην άξζξν 19 λ. 3769/2009 θαηαξγήζεθε 

ε απαγόξεπζε ησλ πξνζθνξώλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 30 εκεξώλ πξν ησλ εθπηώζεσλ 
θαη ε θαηάξγεζε απηή δηαηεξήζεθε θαη ζην λέν πιαίζην ηνπ λ. 4177/2013.  Καηά ζπλέπεηα, 
ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί, νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα ελεξγνύλ πξνζθνξέο, πνπ ζην 

κπαιό ηνπ θαηαλαισηή ιεηηνπξγνύλ εηζαγσγηθά σο «πξνπνκπόο»  ηεο θύξηαο πεξηόδνπ ησλ 
ηαθηηθώλ εθπηώζεσλ. 
 

 
Σέινο, ζε όηη αθνξά ην εξώηεκα εάλ ε πξώηε Κπξηαθή ησλ εθπηώζεσλ πνπ ζα αλνίμνπλ ηα 
θαηαζηήκαηα, ζπκπίπηεη κε ηελ 12ε ή κε ηελ 19ε Ιαλνπαξίνπ, ε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο ΕΕΕ 

γλσκνδόηεζε ηα εμήο: 
 
ύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 εδάθην α λ. 4177/2013, ε ιεηηνπξγία ησλ κηθξώλ 

θαηαζηεκάησλ επηηξέπεηαη:  
«α) ηελ πξώηε Κπξηαθή θαηά ηελ έλαξμε ησλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 15 ηνπ παξόληνο λόκνπ». 
Παξεπόκελα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 λ. 4177/2013: 
«Επηηξέπεηαη ε πώιεζε εκπνξεπκάησλ ή ε παξνρή ππεξεζηώλ κε κεησκέλεο ηηκέο ηέζζεξηο 
(4) θνξέο ην ρξόλν, σο εμήο: 
α) Σαθηηθέο εθπηώζεηο: 
αα) από ηε δεύηεξε Δεπηέξα ηνπ Ιαλνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη 
αβ) από ηε δεύηεξε Δεπηέξα ηνπ Ινπιίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ Απγνύζηνπ.» 
 
Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζπλάγεηαη κε αζθάιεηα όηη ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ρεηκεξηλώλ 

ηαθηηθώλ εθπηώζεσλ έηνπο 2014 έρεη σο ελαξθηήξηα εκέξα ηελ Δεπηέξα, 13 Ιαλνπαξίνπ θαη 
σο ηειεπηαία εκέξα ηελ Παξαζθεπή, 28 Φεβξνπαξίνπ.  Η Κπξηαθή, 12 Ιαλνπαξίνπ είλαη εθηόο 
απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ελώ ε πξώηε Κπξηαθή εληόο απηήο είλαη ε 19ε Ιαλνπαξίνπ.  

Καη’ ακολοςθία, ηα καηαζηήμαηα θα  μποπούν να ανοίξοςν πποαιπεηικά ηην 19η 
Ιανοςαπίος. 
 

 
Τ.Γ. Οθείλοςμε να ζαρ ςπενθςμίζοςμε όηι μεηά από απόθαζη ηος Δ.. δεν θα 
επιθςμούζαμε να λειηοςπγήζοςν ηα καηαζηήμαηα καμία Κςπιακή, ούηε δηλαδή ηιρ 

Κςπιακέρ ηων εκπηωηικών πεπιόδων διόηι πιζηεύοςμε όηι θα δημιοςπγηθεί ζύγσςζη 
ζηοςρ εμπόποςρ  και καη’ επέκηαζη ζηο καηαναλωηικό κοινό. 
 
 
 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
 

Γηα ην Δ.. ηνπ Εκπνξηθνύ πιιόγνπ Φαξζάισλ 
 

       Ο Πξόεδξνο                                                                                     Ο Γελ. Γξακκαηέαο  
 
Γαθόπνπινο  Δεκήηξηνο                                                                             Πηηζάβαο Γεώξγηνο  


