«Πρώηη ενδιάμεζη εκπηωηική περίοδος ηης αγοράς 1-9 Νοεμβρίοσ»
Ενημέρωζη ηης ΕΣΕΕ
Η ΔΣΔΔ ελεκεξώλεη όηη ζύκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ λόκνπ
4177/2013 πιεζηάδεη ε πξώηε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ησλ ελδηάκεζσλ εθπησηηθώλ
πεξηόδσλ "mid-season sales". 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) Τακηικές εκπηώζεις: από ηε δεύηεξε Γεπηέξα ηνπ Ιαλνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ
Φεβξνπαξίνπ θαη από ηε δεύηεξε Γεπηέξα ηνπ Ινπιίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ
Απγνύζηνπ.
β) Ενδιάμεζες εκπηωηικές περίοδοι: ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ θαη ην πξώην
δεθαήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ.
Σην πιαίζην απηό, ε θζηλνπσξηλή ελδηάκεζε εθπησηηθή πεξίνδνο ζα μεθηλά ηελ 1ε
Ννεκβξίνπ 2013 θαη ζα ιήγεη 10 Ννεκβξίνπ. 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, 9
Ννεκβξίνπ.
Δπεηδή πνιινί ιηαλέκπνξνη ξσηνύλ εάλ επηηξέπεηαη ή όρη ε δηελέξγεηα πξνζθνξώλ
θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε ησλ εθπηώζεσλ, γλσζηνπνηείηαη όηη νη
πξνζθνξέο επηηξέπνληαη θαλνληθά, όπσο άιισζηε ίζρπε κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.
3769/2009. Απηό πνπ απαγνξεύεηαη είλαη ε αλαθνίλσζε πξνο ην θνηλό θαη ε
αλαγγειία εθπηώζεσλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, δηαθήκηζε, επηζηνιέο ή αλάξηεζε
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ.
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 ίδηνπ λόκνπ 4177/2013, ηα
θαηαζηήκαηα θάζε είδνπο θαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο κπνξνύλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ πξναηξεηηθά ηελ Κπξηαθή, 3 Ννεκβξίνπ 2013, πξώηε Κπξηαθή ηεο
ελδηάκεζεο θζηλνπσξηλήο εθπησηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Ννεκβξίνπ 2013.
Σύκθσλα κε όζα έρνπλ απνθαζηζηεί από ηελ ΔΣΔΔ θαη ηνπο Δκπνξηθνύο Σπιιόγνπο,
ελαπόθεηηαη ζηνπο ηειεπηαίνπο εάλ ζα πξνηξέςνπλ ηα κέιε ηνπο ζηηο πεξηνρέο
επζύλεο ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ ή όρη θαηά ηελ Κπξηαθή, 3 Ννεκβξίνπ. Η απόθαζε
ηνπ Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ δελ έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή αιιά όπσο ζπλέβε θαη κε
ην πιαίζην σξαξίνπ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 3377/2005, εληέιεη ζα απνηειέζεη ηνλ
θπξηόηεξν παξάγνληα γηα ην εάλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη ηνπηθέο αγνξέο ηελ
ζπγθεθξηκέλε Κπξηαθή ή όρη. Σε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΣΔΔ δήηεζε από όινπο ηνπο
Δκπνξηθνύο Σπιιόγνπο, είηε απνθαζίζνπλ λα ζπζηήζνπλ ζηα κέιε ηνπο λα αλνίμνπλ
είηε όρη, λα ελεκεξώζνπλ γηα ηελ αληαπόθξηζε πνπ ζα έρεη ζηελ θάζε ηνπηθή αγνξά ε
δπλαηόηεηα πξναηξεηηθνύ αλνίγκαηνο ηελ Κπξηαθή, 3 Ννεκβξίνπ.

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 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.
Τέινο, ζύκθσλα κε ηελ λέα αγνξαλνκηθή Υπνπξγηθή Απόθαζε (Καλόλεο Γηαθίλεζεο
θαη Δκπνξίαο πξντόλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ – ΓΙΔΠΠΥ) ζηα βηνκεραληθά
πξντόληα πξνο πώιεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη δύν ηηκέο, κία πξν θαη κία κε ηνλ
ΦΠΑ. Γηα ην ηη ζα ηζρύζεη όκσο ζηηο εθπηώζεηο, ε ΔΣΔΔ είλαη ζε αλνηρηή γξακκή κε
ην ΥΠΑΑΝ θαη ηε Γ.Γ. Δκπνξίνπ θαη αλακέλεη δηεπθξηλίζεηο. Η ζέζε ηεο ΔΣΔΔ είλαη
όηη ν λόκνο 4177 ππεξηζρύεη, σο λόκνο, ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη αθνύ ν λόκνο
κηιάεη γηα παιαηά θαη λέα ηηκή, εηδηθά γηα ηηο εθπηώζεηο πξέπεη λα ηζρύζνπλ νη
παξαδνζηαθέο δύν ηηκέο. Οηηδήπνηε άιιν ζα δεκηνπξγνύζε ζύγρπζε ζηνπο
θαηαλαισηέο.

