
Η Ε.Σ.Ε.Ε. ενηµερώνει για την υποχρεωτική αναγραφή αποδοχής µέσων πληρωµής µε κάρτα από
1η Φεβ. 2017

Η ΕΣΕΕ ενηµερώνει για την υποχρεωτική αναγραφή αποδοχής
µέσων πληρωµής µε κάρτα

Η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας ενηµερώνει µε εγκύκλιο τις
Οµοσπονδίες και τους Εµπορικούς Συλλόγους ανά την επικράτεια για τις επερχόµενες µεταβολές τόσο
στον τοµέα των ηλεκτρονικών αγορών µε κάρτα, όσο και στο καθεστώς της σχετικής ενηµέρωσης προς
τους καταναλωτές, που αρχίζει να ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2017.

Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή µέσων πληρωµής µε κάρτα,
αρχικά µε τον καθορισµό ορισµένων κλάδων – δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και σταδιακά στο σύνολο
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.  Απώτερος στόχος είναι η
τροφοδότηση του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων µε πλήρη και
ολοκληρωµένα στοιχεία που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, µέσω στοιχείων που
θα µεταβιβάζονται από τους παρόχους πληρωµών, δηλαδή -ως επί το πλείστον- τις Τράπεζες.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ρύθµισης, µε την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόµου προβλέπονται µεταξύ
άλλων ότι θα καθοριστούν, µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Οικονοµικών, οι επιχειρηµατίες που υποχρεωτικά θα δέχονται ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής βάσει των

κύριων ΚΑ∆, η προθεσµία συµµόρφωσής τους µε την προµήθεια των µέσων, οι διαδικασίες και τα
δεδοµένα παρακολούθησης των τηρούµενων Επαγγελµατικών Λογαριασµών στις Τράπεζες, καθώς και οι
κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.  Η προβλεπόµενη ΚΥΑ που, δυνητικά και
βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης, µπορεί να ορίσει ως υπόχρεες επιχειρήσεις αποδοχής καρτών όλες τις
επιχειρήσεις της χώρας και όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες, δεν έχει ακόµη µέχρι σήµερα εκδοθεί.

Ωστόσο, σύµφωνα  µε το άρθρο 66 του αυτού ως άνω νόµου 4446/2016, προβλέπεται, µεταξύ άλλων,
ότι, από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωµές
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υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά µε την αποδοχή καρτών και µέσων

πληρωµής, µε σαφή τρόπο που να µην επιδέχεται παρερµηνείας και µε αναγραφή ευκρινώς της
πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήµατος και στο ταµείο.  Σε όσους παραβαίνουν την
υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

∆εδοµένων αυτών, από την ερχόµενη Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017, υπάρχει υποχρέωση από τις
επιχειρήσεις για την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε την αποδοχή µέσων πληρωµής µε κάρτες. 
Για την αποφυγή εκπλήξεων και αχρείαστων προστίµων σε αυτήν την δύσκολη εποχή, συστήνουµε σε όλους
τους συναδέλφους να αναρτήσουν πινακίδες ενηµέρωσης των πελατών τους, είτε δέχονται ηλεκτρονικά
µέσα πληρωµής, είτε όχι.

Θυµίζουµε τέλος ότι, µε το άρθρο 62 παρ. ιη  ́του παραπάνω νόµου, θεσπίστηκε ο «Επαγγελµατικός

Λογαριασµός» των επιχειρήσεων, µέσω του οποίου θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που
αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηµατική δραστηριότητα του κατόχου. 

Ο Λογαριασµός αυτός συνδέεται µεν µε τις πιστωτικές κάρτες των πελατών της επιχείρησης, όπως είχαµε
προτείνει, αλλά δυστυχώς απέχει παρασάγγας από τον ακατάσχετο επιχειρηµατικό λογαριασµό που πρώτη

ζήτησε η ΕΣΕΕ και είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.  Τουλάχιστον η
επίσηµη θεσµοθέτησή του είναι ένα πρώτο βήµα. 

Η ΕΣΕΕ επιµένει ότι ο συγκεκριµένος λογαριασµός θα πρέπει –πριν να είναι πλέον αργά για χιλιάδες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας- να θωρακιστεί θεσµικά, να προστατευθεί από τις κατασχέσεις και
να αποτελέσει τροφοδότη των υποχρεώσεων της επιχείρησης, από όπου θα καταβάλλονται οι οφειλές προς
το δηµόσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι µισθοί των εργαζοµένων, τα ενοίκια και όλες οι λοιπές
υποχρεώσεις, η κάλυψη των οποίων κρατάει την επιχείρηση στην ζωή.»

Μαζί µε την συγκεκριµένη εγκύκλιο, η Συνοµοσπονδία απέστειλε προς τα µέλη της και σχετικό
γράφηµα «ανακοίνωσης προθήκης – ταµείου», το οποίο έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«Ο εµπορικός κόσµος της χώρας θέλει µεν την γενίκευση των ηλεκτρονικών πληρωµών µε κάρτα και το
έχει αποδείξει πολλές φορές, πλην όµως απαιτείται χαλάρωση των τραπεζικών χρεώσεων και προµηθειών

για τις σχετικές συναλλαγές µας. Τα παράπονα εµπόρων από όλη την Ελλάδα, που δεχόµαστε, για
υπερβολικές χρεώσεις από τις τράπεζες, συνεχώς πληθαίνουν και πολλές φορές το κόστος της χρέωσης
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αποτελεί τροχοπέδη για την µαζικοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ΕΣΕΕ ήδη προγραµµατίζει
νέο κύκλο συναντήσεων τόσο µε τους αρµόδιους Υπουργούς, όσο και µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

και την Τράπεζα της Ελλάδος, µε αποκλειστικό θέµα την δραστική µείωση των χρεώσεων των ελληνικών

τραπεζών και την εναρµόνισή τους µε τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Τέλος, εφιστώ την προσοχή στους συναδέλφους µου, να επιλέγουν παρόχους πληρωµών και µηχανηµάτων

POS από την ελληνική αγορά και να µην πιστεύουν τους καλοθελητές και τους επιτηδείους που τους
δελεάζουν να απευθυνθούν σε ξένες Τράπεζες για εκκαθάριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους εκτός
της χώρας.  Οι πρακτικές αυτές παρακάµπτουν τα capital controls και άρα είναι παράνοµες, φέρνοντας
τις επιχειρήσεις αντιµέτωπες µε εξοντωτικά πρόστιµα, πολλαπλάσια του πρόσκαιρου οφέλους που µπορεί
να έχουν από την χρήση των «POS αλλοδαπής προέλευσης».
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