
  
 

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017 

  

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Μαΐου 2017 και η  επέκταση του 
10ημέρου κατά 5 ημέρες σε ορισμένες περιοχές» 

 

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες 
εκπτώσεις του φετινού Μαΐου σε πανελλαδικό δείγμα εμπορικών επιχειρήσεων και 
κατέγραψε τις εκτιμήσεις των Εμπορικών Συλλόγων για την κίνηση της αγοράς σε 
όλη τη χώρα. Η επέκταση του φετινού ενδιάμεσου εκπτωτικού δεκαημέρου κατά 5 
ημέρες (2 έως 15 Μαΐου) σε ορισμένες περιοχές της χώρας, φαίνεται ότι δεν 
προσέδωσε κάποιο ιδιαίτερα θετικό πρόσημο στην κίνηση της αγοράς, καθώς και 
τη φετινή εαρινή περίοδο, η αγορά κινήθηκε πτωτικά. Η εκπτωτική περίοδος του 
Μαΐου, κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από την περυσινή για 7 στις 10 
επιχειρήσεις, αναλογία φανερά πιο ενισχυμένη σε σχέση με την αντίστοιχη το Μάιο 
του 2016 (53%). 

ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 Εκπτώσεις 

Η συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στην ενδιάμεση εκπτωτική εαρινή 
περίοδο του 2017 μειώνεται κατά δέκα περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με 
τις προηγούμενες εποχικές έρευνες της ΕΣΕΕ του Μαΐου και Νοεμβρίου του 2016, με 
δύο στις τρεις επιχειρήσεις να πραγματοποίησαν εκπτώσεις τη συγκεκριμένη 
περίοδο.  

Η συμμετοχή στην ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο του Μαΐου φαίνεται να 
διαφοροποιείται με βάση τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης. Ιδιαιτέρα μικρό 
παρουσιάζεται το ποσοστό της συμμετοχής στην εαρινή εκπτωτική περίοδο στον 
κλάδο των επιμορφωτικών ειδών με το ποσοστό να ανέρχεται στο 24%, αντιθέτως ο 
κλάδος της ένδυσης/υπόδησης συμμετείχε στις εκπτώσεις σε ποσοστό 76%. 

 Όσον αφορά το ύψος των εκπτώσεων μία στις τέσσερις επιχειρήσεις επέλεξαν 
εκπτώσεις είτε της τάξης του 11% με 20% είτε μεταξύ 21% και 40%. Για τον κλάδο 
της ένδυσης/υπόδησης παρατηρείται μία μετατόπιση σε χαμηλότερα επίπεδα 
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εκπτώσεων με το 43% των επιχειρήσεων να πραγματοποιεί εκπτώσεις έως 20%. Οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού τείνουν 
να επιλέγουν μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων για τα προϊόντα τους, συγκεκριμένα 
μία στις πέντε πραγματοποίησε εκπτώσεις άνω του 40%. 

 

 
 

 

Μία στις πέντε επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις σε νέες παραλαβές της 
σεζόν, αναλυτικότερα το 13% μείωσε τις τιμές σε ένα μεγάλο μέρος των νέων 
παραλαβών και το 6% σε ένα μικρό. Το 37% των επιχειρηματιών επέλεξε μία 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και το 27% πραγματοποίησε εκπτώσεις 
μόνο σε εμπορεύματα που υπήρχαν σε απόθεμα. Τέλος, περίπου μία στις πέντε 
(17%) επιχειρήσεις είχε έκπτωση στο σύνολο των προϊόντων που υπήρχαν στο 
κατάστημα.  
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Ποσοστό έκπτωσης στην επιχείρηση κατά τη 
διάρκεια των εκπτώσεων του Μαΐου 2017
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Πωλήσεις 

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που οι πωλήσεις την εαρινή εκπτωτική περίοδο 
του 2017 ήταν μικρότερες από αυτές του 2016 ανέρχεται σε 70% και είναι 
αυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από την αντίστοιχη μέτρηση του 
Νοεμβρίου του 2016 και δεκαεπτά από τη μέτρηση του Μαΐου του 2016. Μόλις 2% 
των επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων μεταξύ των δύο εαρινών 
εκπτωτικών περιόδων, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες δήλωσε ότι οι 
πωλήσεις φέτος κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2016 για την 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.  

Σε δυσμενέστερη θέση βρίσκονται οι μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, δεδομένου 
ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων με χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων την εαρινή 
εκπτωτική περίοδο σε σχέση με την περυσινή, αυξάνεται για επιχειρήσεις με κύκλο 
εργασιών το 2016 μικρότερο των 30,000 € και επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
προσωπικό. Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία το ποσοστό ανέρχεται σε 74% και 
στη δεύτερη περίπτωση σε 79%. 
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Η πλειονότητα των επιχειρηματιών σε ποσοστό 58% πιστεύει ότι οι ενδιάμεσες 
εαρινές εκπτώσεις δεν επηρεάζουν τον συνολικό τζίρο της ανοιξιάτικης – 
καλοκαιρινής περιόδου. Περίπου ένας στους τρεις δηλώνει ότι το συγκεκριμένο 
μέτρο έχει αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά τις συνολικές πωλήσεις και μόλις ένας 
στους δέκα θετικό.  
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Η επέκταση της εαρινής εκπτωτική περιόδου κατά 5 ημέρες, σε ορισμένες περιοχές 
της Ελλάδας, δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερο θετικό αντίκτυπο. Στις περιοχές που οι 
ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις διήρκησαν 15 ημέρες αντί για 10, ένας στους δύο 
επιχειρηματίες δήλωσε ότι δεν βοήθησε «καθόλου» την επιχείρηση του η 
επέκταση, τέσσερις στους δέκα δήλωσαν ότι τους βοήθησε «λίγο» και μόλις  ένας 
στους δέκα «αρκετά».  
 

 
 
Σε ακόμα μία εποχική έρευνα της ΕΣΕΕ αποτυπώνεται η δυσαρέσκεια του εμπορικού 
κόσμου προς το μέτρο των ενδιάμεσων εκπτώσεων, συγκεκριμένα το 62% των 
επιχειρηματιών είναι αντίθετο προς αυτό και το 37% το βρίσκει σύμφωνο. 
Εύρημα που επαναλαμβάνεται με σταθερό περίπου ποσοστό της τάξεως του 60%, σε 
όλες τις περιοδικές έρευνες που έχει διεξάγει η ΕΣΕΕ για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. 
 

 

0%

11%

39%
45%

5%

Πόσο βοήθησε την επιχείρηση η επέκταση των 
ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων κατά 5 ημέρες

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

ΔΑ

37%

62%

1%

Εάν είναι σύμφωνοι με την εφαρμογή του μέτρου, 
των ενδιάμεσων εκπτώσεων

Ναι

Όχι

ΔΓ/ΔΑ

5 
 



Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 7 Μαΐου, δεδομένου ότι 
άνω του 85% των καταστημάτων σε όλη τη χώρα παρέμειναν κλειστά,  η αριθμητική 
βάση στο δείγμα της έρευνας δεν είναι ικανή για ποσοτικά συμπεράσματα.  
Δύναται όμως να επιβεβαιωθούν οι κυρίαρχες τάσεις που παρατηρούνται σε όλες τις 
έρευνες της ΕΣΕΕ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τις Κυριακές. Συγκεκριμένα η 
πλειονότητα αναφέρει ότι το άνοιγμα του καταστήματος την Κυριακή 7 Μαΐου δεν 
επηρέασε τον συνολικό τζίρο των ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων. Επίσης η ανάγκη 
απασχόλησης προσωπικού την Κυριακή καλύπτεται προσωπικά από τον 
επιχειρηματία και δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις για την κάλυψη της 
ανάγκης. Τέλος, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις φαίνεται να επιβαρύνονται από την 
λειτουργία του καταστήματος τις Κυριακές σε κάποιο βαθμό, ενώ ταυτόχρονα δεν 
υπάρχει θετικό αντίκρισμα όσον αφορά την επισκεψιμότητα του καταστήματος. 
 

 
Οι Εμπορικοί Σύλλογοι για την κίνηση της αγοράς τις εαρινές ενδιάμεσες 

εκπτώσεις του Μαΐου 
 

Σύμφωνα με τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους και μέλη της ΕΣΕΕ, οι 
πωλήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου στο εν λόγω διάστημα των ενδιάμεσων 
εκπτώσεων κινήθηκαν με πτωτική τάση, κατά 13,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο.  

Αναφορικά με την επέκταση της εκπτωτικής περιόδου σε 15 ημέρες, αυτή 
εντοπίστηκε σε 23 Συλλόγους και φαίνεται ότι παρατηρείται μια διχοτομία ως προς 
τη θετική απόδοση της επέκτασης. Η εικόνα που συνάγεται από τους αντίστοιχους 
Εκπροσώπους, είναι όμοια με εκείνη των επιχειρηματιών που επέκτειναν την 
περίοδο, όπου  ένας στους δύο επιχειρηματίες δήλωσε ότι δεν βοήθησε «καθόλου» 
την επιχείρηση του η επέκταση, τέσσερις στους δέκα δήλωσαν ότι τους βοήθησε 
«λίγο» και μόλις  ένας στους δέκα «αρκετά».  
 
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τις εκτιμήσεις των Εκπροσώπων των Εμπορικών 
Συλλόγων αναφορικά με την κίνηση των πωλήσεων στα καταστήματα σε 60 περιοχές 
της χώρας. Οι παρακάτω Σύλλογοι συμμετείχαν στις εαρινές εκπτώσεις του Μαΐου 
είτε ως δεκαήμερο, είτε ως δεκαπενθήμερο1. 

 

1 και δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις που δεν συμμετέχουν το Μάιο και πραγματοποιούν άλλη περίοδο τις 
ενδιάμεσες εαρινές στην περιοχή τους (βλ. Εγκύκλιος ΕΣΕΕ τις αλλαγές που έφερε ο νόμος 4446/2016). 
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Εκτίμηση της  κίνησης των πωλήσεων στα καταστήματα κατά την περίοδο των ενδιάμεσων  
εαρινών εκπτώσεων σε 60 περιοχές  της χώρας 

ΜΑΙΟΣ  (2017/2016) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Α/Α ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ATTIKHΣ 

1 ΑΘΗΝΩΝ (-) 11-20% 
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ (-) 11-20% 
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (-) 1-10% 
4 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (-) 11-20% 
5 ΝΙΚΑΙΑΣ (-) 21-30% 
6 Ν. ΙΩΝΙΑΣ (-) 11-20% 
7 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (-) 11-20% 
8 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
9 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (-) 11-20% 

10 Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (-) 11-20% 
11 ΙΛΙΟΥ (-) 21-30% 
12 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
13 ΓΛΥΦΑΔΑΣ (-) 11-20% 
14 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ (-) 1-10% 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

15 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (-) 21-30% 
16 ΒΟΛΟΥ (-) 11-20% 
17 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (-) 11-20% 
18 ΦΑΡΣΑΛΩΝ (-) 31-40% 
19 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (-) 1-10% 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

20 ΣΠΑΡΤΗΣ (-) 1-10% 
21 ΑΡΓΟΥΣ (-) 21-30% 
22 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (-) 1-10% 
23 ΚΟΡΙΝΘΟΥ (-) 1-10% 
24 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (-) 21-30% 
25 ΚΙΑΤΟΥ (-) 11-20% 
26 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
27 ΝΑΥΠΛΙΟΥ (-) 11-20% 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
28 ΠΑΤΡΑΣ (-) 1-10% 
29 ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
30 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (-) 11-20% 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

31 ΣΤΥΛΙΔΑΣ (-) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 41% 
32 ΛΑΜΙΑΣ (-) 11-20% 
33 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
34 ΘΗΒΩΝ (-) 11-20% 
35 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (-) 11-20% 
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ΗΠΕΙΡΟΥ 
36 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (-) 21-30% 
37 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (-) 11-20% 
38 ΑΡΤΑΣ (-) 31-40% 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
39 ΣΑΜΟΥ (-) 1-10% 
40 ΧΙΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
41 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (-) 1-10% 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

42 ΝΑΞΟΥ (-) 11-20% 
43 ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
44 ΘΗΡΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
45 ΣΥΡΟΥ (-) 11-20% 

 
ΚΡΗΤΗΣ 46 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (-) 1-10% 

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

47 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
48 ΚΕΡΚΥΡΑΣ (-) 1-10% 
49 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (-) 1-10% 
50 ΛΕΥΚΑΔΑΣ (-) 21-30% 

 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

51 ΚΟΖΑΝΗΣ (-) 11-20% 
52 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (-) 31-40% 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (-) 11-20% 
54 ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
55 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (-)11-20% 
56 ΣΕΡΡΩΝ (-) 21-30% 
57 ΒΕΡΟΙΑΣ (-) 11-20% 
58 ΝΑΟΥΣΑΣ (-) 11-20% 
59 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 60 ΔΡΑΜΑΣ (-) 31-40% 

 
M.O. (%) 2017/2016 -13,5% 

 

 

  
Ταυτότητα έρευνας: 

 Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 150 
εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα κατεγράφησαν οι εκτιμήσεις  Εμπορικών 
Συλλόγων-Μελών της ΕΣΕΕ σε ολόκληρη την Επικράτεια. 
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