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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Ο Εµπορικός Σύλλογος Ελασσόνας ελπίζει σε ένα «εµπορικό καλοκαίρι» µε την έναρξη 

των θερινών εκπτώσεων» 

 

Ανακοινώνεται από τον Εµπορικό Σύλλογο Ελασσόνας ότι, σύµφωνα µε το 

άρθρο15 του ν. 802/1978, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2012 θα αρχίσουν τη 
∆ευτέρα, 16 Ιουλίου και θα λήξουν την Παρασκευή, 31 Αυγούστου. 

Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να επιδείξουν οι εµπορικές επιχειρήσεις στα εξής:  
1. Η αναγραφή διπλής τιµής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραµµένης) και της νέας 

τιµής των προϊόντων που πωλούνται µε έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εµφανή σηµεία 

του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται. 

2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική 

ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.  Σε περίπτωση που η 

επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. 

«50% έκπτωση»). 

3. Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης. 

4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον 

πελάτη.  Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, 

οικονοµικά, ποσοτικά και ποιοτικά.   

Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους 

συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι βαρύτατες και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω 

λάθους.  Ειδικότερα: 

Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόµου διώκονται ποινικά και τιµωρούνται µε φυλάκιση, 

ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι ποσού ίσου µε το 0,5% του ετησίου κύκλου 

εργασιών που πραγµατοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, µπορεί να αυξάνεται 

µέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης. 

Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την 

ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής 

απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000) µέχρι εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.   

Το εµπόριο έχει ξεχωριστές προσδοκίες από αυτές τις τακτικές εκπτώσεις, καθώς αποτελούν 

µία ανάσα µέσα στην βαθύτατη κρίση.  Καλούµε τους Έλληνες καταναλωτές να εµπιστευθούν 

και πάλι τις οργανωµένες εµπορικές επιχειρήσεις και όχι το παρεµπόριο και τους 

διαβεβαιώνουµε ότι, µέσα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία, θα εξαντλήσουµε όλα τα 

διαθέσιµα περιθώρια για την κατά το δυνατόν καλύτερη τιµολόγηση των προϊόντων που 

προσφέρουµε. 

Τέλος,  στο διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις 

µπορούν να ενεργούν 10ήµερα προσφορών, που στο µυαλό του καταναλωτή λειτουργούν 

εισαγωγικά ως «προποµπός»  της κύριας περιόδου των θερινών τακτικών εκπτώσεων. 

 

ΚΑΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 


