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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Εφαρμογή άρθρου 114 του νόμου 4446/2016 για τις
ενδιάμεσες εκπτώσεις
1. Το περιεχόμενο της διάταξης
Το άρθρο 114 του νόμου 4446/2016 (Α’ 240) ορίζει τα εξής:
«1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των
οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με
μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής: α) τακτικές εκπτώσεις: αα) από τη
δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και αβ)
από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου, β)
ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: βα) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου
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και ββ) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές
περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με
απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από
γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων
της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του
έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών
περιόδων. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες εκπτωτικές περίοδοι
διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν
τουλάχιστον δύο Κυριακές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις
πωλήσεις αυτοκινήτων».
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη εκάστης τακτικής εκπτωτικής
περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε
περίπτωση που η
πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την
επόμενη Κυριακή».
3. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013
προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:
«ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων,
που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος. Στις
περιφερειακές ενότητες στις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί,
επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή
του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η
πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την
επόμενη Κυριακή».
4. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται
να εκδοθεί η κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη, με την οποία μεταβάλλονται οι ενδιάμεσες
εκπτωτικές περίοδοι, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός του δευτέρου
εδαφίου της ως άνω παραγράφου».
2. Ορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για το έτος 2017 με
απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Με δεδομένο ότι ο νόμος 4446/2016 (Α’ 240), ισχύει από τις 22/12/2016,
διευκρινίζουμε ότι:
Οι Αντιπεριφερειάρχες όλης της χώρας δύνανται να ορίσουν με απόφασή
τους, ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους για το έτος 2017, συνολικής
διάρκειας τριάντα (30) ημερών και μέχρι τις 22 Μαρτίου του έτους 2017.
Αυτές οι τριάντα ημέρες μπορούν να κατανέμονται ελεύθερα καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους (πχ δύο δεκαπενθήμερα, ή τρία δεκαήμερα, ή έξι
πενταήμερα κ.ο.κ) και θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο Κυριακές κατά τις
οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών
καταστημάτων (βλ. ενότητα 3). Πριν την έκδοση αυτής της απόφασης ο
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Αντιπεριφερειάρχης θα πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει τη γνώμη των
τοπικών εμπορικών συλλόγων και των εμπλεκόμενων επαγγελματικών
οργανώσεων (πχ σύλλογοι ιδιωτικών υπαλλήλων) εντός ορισμένης
εύλογης προθεσμίας και σε περίπτωση που αυτή η προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, δύναται να εκδώσει την απόφαση χωρίς την παραπάνω γνώμη
Σε περίπτωση που τέτοια απόφαση δεν εκδοθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου, οι
ενδιάμεσες
εκπτώσεις για το 2017 θα λάβουν χώρα το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαϊου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου
(περιπτώσεις βα’ και ββ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.
4177/2013, όπως ισχύει).
3. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων
Κυριακές κατά τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους

τις

Σε περίπτωση που εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, σε
αυτή θα πρέπει να ορίζονται δύο Κυριακές εντός του συνόλου των
ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων κατά τις οποίες θα επιτρέπεται η
προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1
του άρθρου 16 του νόμου 4177/2013,, όπως ισχύουν. Αυτές τις δύο
Κυριακές τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν από τις 11:00
μέχρι τις 20:00, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3377/20051 (Α’ 202),
όπως ισχύει.
Αν η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για την κατανομή των τριάντα
ημερών των ενδιάμεσων εκπτώσεων μέσα στο έτος περιλαμβάνει
περισσότερες από δύο Κυριακές, τότε, σε συνδυασμό με την εκδοθείσα
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ισχύουν τα εξής:
3.1. Η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων,
επιτρέπεται μόνο δύο (2) Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων
εκπτώσεων. Αυτές οι δύο Κυριακές πρέπει να ορίζονται στην απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις.
Το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
παρ. 1. Καθιερώνεται, σε εθνική κλίμακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του
ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α'). Το ανωτέρω
πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο
μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.
παρ. 2. Το πλαίσιο ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, ανάλογα με τις
συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά· χρόνο σε όλο το νομό ή σε
ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών συμβουλίων, που
δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου
λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων
των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, που
παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων
εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.
παρ. 3. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 και τις αποφάσεις που
εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ114Α').
1
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3.2. Τις υπόλοιπες Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων, επιτρέπεται η
λειτουργία όσων καταστημάτων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του
άρθρου 162 και μόνο στην περίπτωση που αυτές οι ημέρες
περιλαμβάνονται στις Κυριακές για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική
αιτιολογημένη
απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη,
σύμφωνα
με
την
εξουσιοδότηση που παρέχει η ίδια διάταξη.
Συνοπτικά, η προαιρετική λειτουργία
επιτρέπεται τις εξής οχτώ (8) Κυριακές:

όλων

των

καταστημάτων

1) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των δύο τακτικών εκπτωτικών
περιόδων.
2) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
3) Την Κυριακή των Βαΐων.
4) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
5) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των ενδιάμεσων
εκπτωτικών περιόδων, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, σε όσες Περιφερειακές
Ενότητες δεν εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση Αντιπεριφερειάρχη. Σε
όσες
περιφερειακές
ενότητες
οι
ενδιάμεσες
εκπτώσεις
προγραμματίζονται από τον Αντιπεριφερειάρχη, αυτές οι δύο
Κυριακές θα ορίζονται ρητά στην οικεία απόφαση.

4. Μεταβολές των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων
Εκτός του τρέχοντος έτους, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι δύνανται να
μεταβάλλονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται
μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των
νέων ενδιάμεσων εκπτώσεων. (Παράδειγμα: για τις ενδιάμεσες εκπτωτικές
περιόδους του έτους 2018, ο Αντιπεριφερειάρχης οφείλει να εκδώσει
σχετική απόφαση έως την 1η Δεκεμβρίου 2017)
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Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία
εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό
αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250)
τετραγωνικά μέτρα,
β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων,
εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος»
(«shops-in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά
κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών του προηγούμενου
εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερειάρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα
άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται
να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη
εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη
ρύθμιση.»
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5. Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο
Σημειώνεται ότι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου
4177/2013, όπως ισχύει, είναι οι παρακάτω:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
β)
Οι υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
γ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
δ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και θεσσαλονίκης, όσον αφορά
τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
ε) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.
στ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.
ζ) Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(Σ.Δ.Ο.Ε.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ
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