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Ελασσόνα, 5 Ιανουαρίου 2017 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Οι χειµερινές εκπτώσεις, ο καθορισµός της πρώτης Κυριακής και η πρεµιέρα των υποχρεωτικών 

ηλεκτρονικών συναλλαγών» 

  

Σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο της, η ΕΣΕΕ ενηµερώνει για τις χειµερινές εκπτώσεις του 2017, τον καθορισµό της 

πρώτης Κυριακής των εκπτώσεων και τη νέα υποχρέωση των εµπορικών καταστηµάτων για αποδοχή µέσων πληρωµής 

µε κάρτα. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 4177/2013, οι χειµερινές εκπτώσεις για το 2017 θα αρχίσουν τη 

∆ευτέρα, 9 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας µειωµένης τιµής των αγαθών 

και υπηρεσιών που πωλούνται µε έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εµπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 

Εφόσον παρέχεται µειωµένη τιµή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούµενων ειδών, η επίδειξη του 

παρεχόµενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήµατος και 

σε οποιαδήποτε άλλη εµπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά 

κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόµενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε 

κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγµένα είδη µε αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.  

Ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η µειωµένη τιµή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να 

µην είναι ανακριβής. Οι καταστηµατάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η 

παλαιά τιµή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Κατά τη διενέργεια των 

τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν 

επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους. 

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5% του ετήσιου 

κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για 

την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα 5 ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της 

συγκεκριµένης επιχείρησης. 

Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς 

την ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή όταν 

ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσο µε το 1% του ετήσιου 

κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα 5 ετών, το πρόστιµο 

αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης. Αρµόδια αρχή για την επιβολή των 

προστίµων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου 

διαπιστώνεται η παράβαση.  

Επίσης, υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, τα καταστήµατα µπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την 

πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017. 

Από φέτος µε τον ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016) καθιερώνεται και η υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών 

µέσων πληρωµής, σε ορισµένους κλάδους αρχικά και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, 

προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι θα καθοριστούν µε ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Οικονοµικών, οι 

υπόχρεοι συµµόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑ∆, καθώς και η προθεσµία συµµόρφωσής τους ( των υπόχρεων), οι 

διαδικασίες και τα δεδοµένα παρακολούθησης των τηρούµενων Επαγγελµατικών Λογαριασµών στους Παρόχους 

Υπηρεσιών Πληρωµών του ν.3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.  

Με τον ίδιο νόµο, θεσπίζεται το πλαίσιο για την υποχρέωση ενηµέρωσης των δικαιωµάτων των καταναλωτών µεταξύ 

αυτών και των επιχειρήσεων, αναφορικά µε την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και 

καθορίζεται το πλαίσιο προσφυγής των καταναλωτών στις αρµόδιες αρχές στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις 

επιχειρήσεις.  

Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 66 του ίδιου νόµου 4446/2016 προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι οι επιχειρήσεις που 

αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωµές υποχρεούνται από την 1 Φεβρουαρίου του 2017 να ενηµερώνουν τους 

καταναλωτές σχετικά µε την αποδοχή καρτών και ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής, µε σαφή τρόπο που να µην 

επιδέχεται παρερµηνείας και µε αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήµατος και στο 

ταµείο καθώς και ότι σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων 

(1.000) ευρώ. 

 


