ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Ελασσόνα, 4 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΜΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2018 – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 4177/2013, οι χειµερινές εκπτώσεις έτους 2018 θα αρχίσουν τη
∆ευτέρα, 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018.
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 την 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.
Τέλος, υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήµατα µπορούν να
ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την
Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018. Να υπενθυµίσουµε στους συναδέλφους ότι το πλαίσιο ωραρίου για την
ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.
Ευχόµαστε σε όλους καλή χρονιά και καλές δουλειές.
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