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∆ελτίο Τύπου 
 
«Πρώτη ενδιάµεση εκπτωτική περίοδος της αγοράς 1-9 Νοεµβρίου» 

 
Ο Εµπορικός Σύλλογος Φαρσάλων ενηµερώνει τις επιχειρήσεις και το 
καταναλωτικό κοινό, ότι σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του τελευταίου νόµου 
4177/2013 πλησιάζει η πρώτη εφαρµογή του θεσµού των ενδιάµεσων 
εκπτωτικών περιόδων "mid-season sales". Επίσης, υπενθυµίζει, ότι κατά το 
νέο νόµο, η πώληση εµπορευµάτων ή η παροχή υπηρεσιών µε µειωµένες 
τιµές, δηλαδή οι εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, 
ως εξής: 

α) Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη ∆ευτέρα του Ιανουαρίου µέχρι το 
τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη ∆ευτέρα του Ιουλίου µέχρι το 
τέλος του Αυγούστου. 
β) Ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι: το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου και 
το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η φθινοπωρινή ενδιάµεση εκπτωτική περίοδος θα ξεκινά την 
1η Νοεµβρίου 2013 και θα λήγει 10 Νοεµβρίου. Επισηµαίνεται,  ότι οι 10 
ηµέρες των εκπτώσεων, όπως αναφέρονται στο νόµο είναι ηµερολογιακές και 
όχι εργάσιµες, άρα φέτος τελευταία ουσιαστικά ηµέρα των εκπτώσεων είναι 
το Σάββατο, 9 Νοεµβρίου. 

Επειδή πολλοί λιανέµποροι ρωτούν εάν επιτρέπεται ή όχι η διενέργεια 
προσφορών κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, 
γνωστοποιείται ότι οι προσφορές επιτρέπονται κανονικά, όπως άλλωστε ίσχυε 
µετά την τροποποίηση του ν. 3769/2009.  Αυτό που απαγορεύεται είναι η 
ανακοίνωση προς το κοινό και η αναγγελία εκπτώσεων µε οποιοδήποτε τρόπο, 
διαφήµιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων. 

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της 
νέας τιµής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται µε έκπτωση, 
επιτρέπεται και η αναγραφή και η εµπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 
Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνον 
η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιµής των αγαθών ή των 
υπηρεσιών.  Είναι αυτονόητο ότι, σύµφωνα µε τη διατύπωση του νόµου, η 
χρησιµοποίηση ποσοστού επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά για τις εκπτώσεις 



και απαγορεύεται τόσο για τις προσφορές όσο και για τις προωθητικές 
ενέργειες. 

Παράλληλα µε τα ως άνω, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ίδιου νόµου 
4177/2013, τα καταστήµατα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας 
µπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 3 Νοεµβρίου 2013, 
πρώτη Κυριακή της ενδιάµεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου του 
Νοεµβρίου 2013.   
Σύµφωνα µε όσα έχουν αποφασιστεί από την ΕΣΕΕ και τους Εµπορικούς 
Συλλόγους, εναπόκειται σε κάθε Εµπορικό Σύλλογο,  εάν θα προτρέψουµε τα 
µέλη µας  να λειτουργήσουν ή όχι κατά την Κυριακή, 3 Νοεµβρίου. Η 
απόφαση του Εµπορικού Συλλόγου δεν έχει υποχρεωτική εφαρµογή αλλά 
όπως συνέβη και µε το πλαίσιο ωραρίου µετά την ψήφιση του ν. 3377/2005, 
εντέλει θα αποτελέσει τον κυριότερο παράγοντα για το εάν θα λειτουργήσουν 
οι τοπικές αγορές την συγκεκριµένη Κυριακή ή όχι.   
Γι΄αυτό µετά από απόφαση του ∆.Σ., συστήνουµε στα µέλη µας να 
µην λειτουργήσουν τα καταστήµατα την Κυριακή 3 Νοεµβρίου και 
καµία άλλη Κυριακή εκτός της Κυριακής των Χριστουγέννων.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις 
διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια 
παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης. 

Στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς 
το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή ως 
προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν 
οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, 
επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και 
πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που 
επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε 
διάστηµα πέντε (5) ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης. 
 

 

                                                                                                                               Εκ της γραµµατείας. 


