
«Διεσκρινίζεις ηης ΕΣΕΕ για ηις εκπηώζεις» 

 

Με ηελ επθαηξία ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζεξηλώλ εθπηώζεσλ πνπ μεθηλνύλ ζήκεξα Δεπηέξα 14 Ινπιίνπ 

θαη ζα ιήμνπλ ην Σάββαην 30 Απγνύζηνπ, δεκηνπξγνύληαη εθ λένπ ειπίδεο, όηη νη πσιήζεηο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαλεκπνξίνπ ζηηο ζεξηλέο εθπηώζεηο ζα θηλεζνύλ ζε θαιύηεξα επίπεδα ιόγσ ηεο 

απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζε πνιιέο πεξηνρέο, όπνπ εκπόξην θαη ηνπξηζκόο κπνξνύλ λα 

δπλακώζνπλ καδί. 

Παξά ηε ζπλερή κείσζε ηνπ θύθινπ θαη όγθνπ πσιήζεσλ ζηελ αγνξά, ν εκπνξηθόο θόζκνο έρεη 

μερσξηζηέο πξνζδνθίεο από απηέο ηηο εθπηώζεηο, θαζώο κπνξνύλ λα δώζνπλ ζηηο δνθηκαδόκελεο 

επηρεηξήζεηο κία αλάζα κέζα ζηελ θαηαλαισηηθή θξίζε. Καινύκε, ινηπόλ, ηνπο Έιιελεο 

θαηαλαισηέο λα εκπηζηεπζνύλ θαη πάιη ηηο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηνρήο ηνπο, κε ηε βεβαηόηεηα όηη, κέζα ζηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ζα εμαληιήζνπλ όια 

ηα δηαζέζηκα πεξηζώξηα γηα θαιύηεξε ηηκνιόγεζε θαη ρακειόηεξε ηειηθή ηηκή πώιεζεο ησλ 

πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνπλ, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη απόιπηα πξνο ηελ εθπησηηθή αλαγγειία, 

νηθνλνκηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 

Παξά ηηο βειηηώζεηο, ν Νόκνο πεξί εθπηώζεσλ πξέπεη λα αλακνξθσζεί κε γλώκνλα έλαλ "κώδικα 

δεονηολογίας" γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

λέεο, απιέο πξαθηηθέο πώιεζεο, ιακβάλνληαο πξσηίζησο ππόςε ηε ρακειή θαηαλάισζε πνπ νδεγεί 

ζην θιείζηκν ησλ ειιεληθώλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ. Τα "εξγαιεία" ηεο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο 

γηα αύμεζε ησλ πσιήζεσλ "εθπηώζεηο, πξνζθνξέο, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη stock" δελ νξίδνληαη 

ζαθώο θαη κε απιό ηξόπν, κε απνηέιεζκα λα κελ δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα νη δηαθνξέο κεηαμύ 

ηνπο. 

Η ΕΣΕΕ ηαμηλνκώληαο ηηο έλλνηεο απηέο, βάζεη ηεο δηάξθεηαο, ηνπ ζθνπνύ θαη ηνπ εύξνπο 

εθαξκνγήο ηνπο, κπνξεί λα δηεπθξηλίζεη όηη: 

• Οη Εθπηώζεηο έρνπλ ζθνπό ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ζηαζεξέο 

ρξνληθέο πεξηόδνπο εηεζίσο. 

• Οη Πξνζθνξέο δηελεξγνύληαη ζε έθηαθηεο πεξηόδνπο θαη αθνξνύλ ζην 50% ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε κέρξη ηε ιήμε ηνπο. 

• Οη Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο έρνπλ ζθνπό ηελ έθηαθηε δηαθήκηζε, ζε πεξηνξηζκέλα είδε. 

• Τα "Stock" δελ έρνπλ ζηαζεξή δηάξθεηα θαη έρνπλ ζθνπό ηε ξεπζηνπνίεζε αδηάζεησλ απνζεκάησλ. 

Με δεδνκέλν όηη θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα κεηώλεη θαη λα απμάλεη ηηο ηηκέο αλάινγα κε ην θόζηνο 

ησλ εκπνξεπκάησλ, δελ ζπλεπάγεηαη όηη ζα πξέπεη λα ην πξάηηεη νπνηεδήπνηε ην επηζπκεί κε ηε 

ιάζνο ρξήζε ησλ εθπηώζεσλ, πξνζθνξώλ, πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ θαη stock. Απηόο είλαη θαη ν 

ιόγνο πνπ νη κηθξνκεζαίνη έκπνξνη δελ επηζπκνύλ ην κνληέιν ησλ πςειώλ ηηκώλ θαη ησλ αθόκα 

πςειόηεξσλ πνζνζηώλ εθπηώζεσλ, αιιά "μία ηιμή, ταμηλή ηιμή, όλο ηον τρόνο" κε εμαίξεζε ηνλ 

αξρηθό ζθνπό ησλ εθπηώζεσλ, ιόγσ ηέινπο επνρήο. Ωζηόζν, ε εκεξνκελία εθθίλεζεο ησλ ηαθηηθώλ 

εθπηώζεσλ, δελ εμππεξεηεί όινπο ηνπο θιάδνπο όπσο ζρνιηθά είδε, έπηπια, ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά 

θιπ. Επίζεο, πνιινί εκπνξηθνί ζύιινγνη επηζπκνύλ λα αιιάμεη ν ρξνληθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ 

ελδηάκεζσλ εθπηώζεσλ (middle season sales) θαη θπξίσο λα κελ επηηξέπνληαη νη πξνζθνξέο 30 

εκέξεο πξηλ ηελ επίζεκε έλαξμε ησλ ηαθηηθώλ εθπηώζεσλ. 

Η ΕΣΕΕ εύρεηαη ζε εκπόξνπο θαη θαηαλαισηέο «Καιό εθπησηηθό θαινθαίξη»! 

 

 


