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"ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΩΝ ΕΚΠΣΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΟΤ 

ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ" 
 

 Αλαθνίλωζε ηεο ΕΕΕ 

 
Η αγνξά ηνπ ιηαλεκπνξίνπ εηζέξρεηαη, κεηά απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4177/2013 γηα ην αλαλεσκέλν 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, κηα πεξίνδν πεηξακαηηζκνύ θαη αλαδήηεζεο. Ωο γλσζηφλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ 4177/2013, ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θάζε είδνπο θαη κεγέζνπο ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξναηξεηηθά ηελ Κπξηαθή 3 Ννεκβξίνπ 2013, ηελ 

πξψηε δειαδή Κπξηαθή ηεο ελδηάκεζεο θζηλνπσξηλήο εθπησηηθήο πεξηφδνπ πνπ ζα μεθηλήζεη ηελ 

Παξαζθεπή 1 Ννεκβξίνπ θαη ζα νινθιεξσζεί ην Σάββαην 9 Ννεκβξίνπ. 

Δεδνκέλσλ ησλ φζσλ έρνπλ απνθαζηζηεί απφ ην ΥΠΑΑΝ, ηηο Πεξηθέξεηεο, ηελ ΕΣΕΕ θαη ηνπο 

Εκπνξηθνχο Σπιιφγνπο, ελαπφθεηηαη ζηνπο ηειεπηαίνπο εάλ ζα πξνηξέςνπλ ηα κέιε ηνπο, ζηηο 

πεξηνρέο επζχλεο ηνπο, λα ιεηηνπξγήζνπλ ή φρη θαηά ηελ Κπξηαθή. Αλαθνξηθά κε ηελ απφθαζε ησλ 

εκπνξνυπαιιήισλ λα απαληήζνπλ κε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ζην θπξηαθάηηθν άλνηγκα ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηελ Κπξηαθή 3 Ννεκβξίνπ, ε ΕΕΕ όπωο πάληα ζέβεηαη ην δηθαίωκα ηεο απεξγίαο. 

Η απφθαζε ηνπ θάζε Εκπνξηθνχ Σπιιφγνπ δελ έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή αιιά, φπσο ζπλέβε θαη κε 

ην πιαίζην σξαξίνπ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 3377/2005, ζα απνηειέζεη εληέιεη ηνλ θπξηφηεξν 

παξάγνληα γηα ην πφζεο ηνπηθέο αγνξέο θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε Κπξηαθή ή φρη. Σν βέβαην είλαη όηη κόλν ηα ηειηθά ζηνηρεία ζα είλαη απηά πνπ ζα 

καο δείμνπλ θαηά πόζν ην πείξακα ζα έρεη ζεηηθό ή κεδεληθό άζξνηζκα. 
Απφ ηε κέρξη ηψξα πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε ΕΣΕΕ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 177 

ηνπηθνχο εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο, ην 32% έρεη απαληήζεη ζεηηθά, ην 63% αξλεηηθά, ελψ ην 5% αθήλεη 

ην άλνηγκα ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εκπφξσλ. Ο Εκπνξηθφο Σχιινγνο Αζήλαο αλαθνίλσζε 

σξάξην ιεηηνπξγίαο 11:00-18:00, ε  Θεζζαινλίθε 11:00-17:00, ν Πεηξαηάο 11:00-15:00, ελψ 

ππελζπκίδνπκε φηη ην πιαίζην ηνπ θπξηαθάηηθνπ σξαξίνπ ζχκθσλα κε ην λφκν είλαη 11:00-20:00. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε ΕΣΕΕ δήηεζε απφ φινπο ηνπο Εκπνξηθνχο Σπιιφγνπο, είηε απνθαζίζνπλ λα 

ζπζηήζνπλ ζηα κέιε ηνπο λα αλνίμνπλ είηε φρη, λα ελεκεξψζνπλ γηα ηελ αληαπφθξηζε πνπ ζα έρεη ζε 

επηζθεςηκφηεηα, ηδίξν, έζνδα θαη έμνδα ζηελ θάζε ηνπηθή αγνξά ηεο ρψξαο ε ελδηάκεζε πεξίνδνο ησλ 

εθπηψζεσλ θαη ε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθνχ αλνίγκαηνο ηελ πξψηε απφ ηηο επηά λνκνζεηεκέλεο 

Κπξηαθέο. 

Καηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ κέλεη λα δνχκε είλαη ηφζν εάλ θαηά ηελ πξψηε Κπξηαθή πξναηξεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ε εκπνξηθή θίλεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ζα αληαπνθξηζεί ζηηο αλακελφκελεο πξνζδνθίεο 

φζν θαη εάλ ηειηθά ζηηο 9 Ννεκβξίνπ ηα απνηειέζκαηα απφ ην πξψην εκεξνινγηαθφ 10ήκεξν ησλ κίλη 

εθπηψζεσλ ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο επηρεηξεκαηίεο.  

Επηζεκαίλνπκε φηη ζ’ απηφ ην πξψην δεθαήκεξν ησλ ελδηάκεζσλ εθπηψζεσλ ε αγνξά θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη δχν πξνβιήκαηα. Τν πξψην αθνξά ζηελ ηεηξαπιή ηηκή ηελ νπνία ππνρξεψλνληαη ηα 

θαηαζηήκαηα λα έρνπλ ζηηο πξνζήθεο ηνπο, αθνχ απαηηείηαη ε ηηκή πξν ΦΠΑ θαη ε ηηκή κεηά ΦΠΑ 

ηφζν ζηελ αξρηθή φζν θαη ζηελ κεηά έθπησζε αμία ηνπ πξντφληνο. Κάηη ηέηνην δεκηνπξγεί ζχγρπζε 

ζηνλ θαηαλαισηή θαη απέρεη πνιχ απφ ηελ πξφηαζε πνπ είρακε θαηαζέζεη γηα «κία ηηκή - ρακειή 

ηηκή». Τν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη ζα παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ησλ εθπηψζεσλ «δχν 

ηαρπηήησλ» κε κηθξφ θαη κεγάιν πνζνζηφ έθπησζεο γηα λέεο θαη παιηέο παξαιαβέο επνρηαθψλ 

εκπνξεπκάησλ.  

Η ΕΣΕΕ εχρεηαη θαιφ κήλα θαη ειπίδεη ε κίλη πεξίνδνο ησλ ελδηάκεζσλ εθπηψζεσλ λα έρεη κάμηκνπκ 

απνηειέζκαηα γηα εκπφξνπο θαη θαηαλαισηέο.  


