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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Χειμερινές εκπτώσεις 2022 – Διευκρινήσεις για την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.  
  

   Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του και το καταναλωτικό 

κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2022  

αρχίσανε από την Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022. 

Υπενθυμίζουμε , ότι κατά την διενέργεια των εκπτώσεων και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

(άρθρο 15 ν. 4177/2013 και άρθρο 3 της ΥΑ 56885/10-11-2014), 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 πραγματοποιούνται εκπτώσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% του συνόλου των 

πωλούμενων ειδών, το ποσοστό έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην 

προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.  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.  

Στην πράξη, η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες και υποχρεωτικές, ενώ η 

αναγραφή ποσοστού έκπτωσης είναι καταρχήν δυνητική.  Στις περιπτώσεις που οι μειωμένες 

τιμές επεκτείνονται, σύμφωνα με την πολιτική και την πρωτοβουλία της επιχείρησης, σε ποσοστό 

άνω του 60% των πωλουμένων ειδών, τότε και μόνο τότε η αναγραφή ποσοστού καθίσταται 

υποχρεωτική, οπότε – επιβεβλημένα – θα αναγράφονται και τα δύο, ήτοι παλιά και νέα τιμή και 

ποσοστό έκπτωσης.  Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, 



πρέπει να αντιστοιχεί 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.  

 Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν τα προϊόντα τους 

διαδικτυακά. 

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 

στις 16 Ιανουαρίου 2022.  

Τέλος, να επισημάνουμε την γενικότερη υποχρέωση για τήρηση των μέτρων προστασίας κατά 

της πανδημίας τόσο για την δημόσια υγεία όσο και για την αποφυγή υψηλών προστίμων και να 

υπενθυμίσουμε τις υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων  και των καταναλωτών για την χρήση 

προστατευτικής μάσκας, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους, την 

τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων (ένα άτομο ανά 2 τ.μ.) σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, την τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος 

περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τον καθαρισμό των χεριών καθώς και 

τον έλεγχο πιστοποιητικών για την είσοδο στο κατάστημα  .  

  

 

 


