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ΕΕΕ: «Ενδιάμεζη εκπηωηική πεπίοδορ ηηρ αγοπάρ Μαΐος 2014» 

 

Η ΔΣΔΔ ελεκεξώλεη όηη ζύκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ 4177/2013 

πιεζηάδεη ε ελδηάκεζε εθπησηηθή πεξίνδνο ηνπ Μαΐνπ 2014.  Δπίζεο, 

ππελζπκίδεη ζε εκπόξνπο θαη θαηαλαισηέο όηη θαηά ην λέν λόκν, ε πώιεζε 

εκπνξεπκάησλ ή ε παξνρή ππεξεζηώλ κε κεησκέλεο ηηκέο, δειαδή νη 

εθπηώζεηο επηηξέπνληαη πιένλ ηέζζεξηο (4) θνξέο ην ρξόλν, σο εμήο: 

α) Ταθηηθέο εθπηώζεηο: από ηε δεύηεξε Γεπηέξα ηνπ Ιαλνπαξίνπ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη από ηε δεύηεξε Γεπηέξα ηνπ Ινπιίνπ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ Απγνύζηνπ. 

β) Δλδηάκεζεο εθπησηηθέο πεξίνδνη: ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ θαη ην 

πξώην δεθαήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ. 

ηο πλαίζιο αςηό, η εαπινή ενδιάμεζη εκπηωηική πεπίοδορ θα ξεκινήζει 

ηην 2
η
 Μαΐος 2014 και θα λήξει ηην 10η Μαΐος.  Οι εκπηώζειρ απσίζοςν 

ηην 2
η
 Μαΐος, λόγω ηηρ ςποσπεωηικήρ απγίαρ ηηρ ππωηομαγιάρ, η οποία 

κηπύσθηκε με ηην Υποςπγική Απόθαζη 927/204/27-3-2014 ηος Υποςπγού 

Επγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ.  

Η ΔΣΔΔ επηζεκαίλεη όηη νη 10 εκέξεο ησλ εθπηώζεσλ, όπσο αλαθέξνληαη ζην 

λόκν είλαη εκεξνινγηαθέο θαη όρη εξγάζηκεο, άξα θέηνο ηειεπηαία νπζηαζηηθά 

εκέξα ησλ εθπηώζεσλ είλαη ην Σάββαην, 10 Μαΐνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπηώζεσλ, πέξαλ ηεο αλαγξαθήο ηεο παιαηάο θαη ηεο 

λέαο ηηκήο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πσινύληαη κε έθπησζε, 

επηηξέπεηαη θαη ε αλαγξαθή θαη ε εκπνξηθή επηθνηλσλία πνζνζηνύ έθπησζεο. 

Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίνδν πξνζθνξώλ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ 

ε επθξηλήο αλαγξαθή ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο ηηκήο ησλ αγαζώλ ή ησλ 

ππεξεζηώλ.  Δίλαη απηνλόεην όηη, ζύκθσλα κε ηε δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ, ε 

ρξεζηκνπνίεζε πνζνζηνύ επηηξέπεηαη πιένλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο εθπηώζεηο 

θαη απαγνξεύεηαη ηόζν γηα ηηο πξνζθνξέο όζν θαη γηα ηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο. 

Παξάιιεια κε ηα σο άλσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 4177/2013, ηα 

θαηαζηήκαηα θάζε είδνπο θαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ πξναηξεηηθά ηελ Κπξηαθή, 4 Μαΐνπ 2014, πξώηε Κπξηαθή ηεο 

ελδηάκεζεο εαξηλήο εθπησηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Μαΐνπ 2014.  Καηά ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ηα θαηαζηήκαηα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ  ηελ 

Κπξηαθή, 4 Μαΐνπ, από ώξα 11.00 έσο ώξα 20.00 (άξζξν 23 λ. 2224/1994).  

Η ΔΣΔΔ δήηεζε από ηνπο Δκπνξηθνύο Σπιιόγνπο λα ελεκεξώζνπλ γηα ηελ 

επηζθεςηκόηεηα ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηελ γεληθόηεξε αληαπόθξηζε πνπ ζα 

έρεη ζηελ θάζε ηνπηθή αγνξά ε δπλαηόηεηα πξναηξεηηθνύ αλνίγκαηνο ηελ 

Κπξηαθή, 4 Μαΐνπ. 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ (άξζξν 21), ζε όζνπο παξαβαίλνπλ ηηο 

δηαηάμεηο πεξί εθπηώζεσλ επηβάιιεηαη πξόζηηκν πνζνύ ίζνπ κε ην 0,5% ηνπ 

εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη πάλησο όρη θαηώηεξν από πέληε ρηιηάδεο (5.000) 

επξώ.  Σε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί γηα δεύηεξε θνξά πξόζηηκν γηα ηελ ίδηα 
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παξάβαζε κέζα ζε δηάζηεκα πέληε (5) εηώλ, ην πξόζηηκν απμάλεηαη ζην 3% 

ηνπ εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη εθπηώζεηο είλαη αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο σο πξνο 

ην πνζνζηό ηνπο ή σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ αλαγξαθόκελσλ ηηκώλ ή σο πξνο 

ηελ πνζόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ κε έθπησζε πξντόλησλ ή ελέρνπλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο απόθξπςε ή παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή, 

επηβάιιεηαη πξόζηηκν πνζνύ ίζνπ κε ην 1% ηνπ εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη 

πάλησο όρη θαηώηεξν από δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξώ. Σε πεξίπησζε πνπ 

επηβιεζεί γηα δεύηεξε θνξά πξόζηηκν γηα ηελ ίδηα παξάβαζε κέζα ζε 

δηάζηεκα πέληε (5) εηώλ, ην πξόζηηκν απμάλεηαη ζην 3% ηνπ εηήζηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 

Αξκόδηεο ειεγθηηθέο αξρέο ζύκθσλα κε ην λόκν είλαη: 

α) Οη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

β) Οη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

γ) Οη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

δ) Οη Γηεπζύλζεηο Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηώλ. 

ζη) Οη Υπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο, ζηε δώλε δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

Αξκόδηα αξρή γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο («θξαηηθόο πεξηθεξεηάξρεο»), όπνπ δηαπηζηώλεηαη 

ε παξάβαζε.  Οη αξρέο απηέο ειέγρνπλ ηελ εθαξκνγή ηόζν ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηηο εθπηώζεηο θαη πξνζθνξέο όζν θαη απηήο πνπ αθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 7 

Κπξηαθέο. 

Η ΔΣΔΔ εύρεηαη ζ’ όινπο θαιό κήλα θαη θαιέο δνπιεηέο. 

 
 

 


