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Φάρσαλα, 3 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ. 640

Θέμα: Εγκύκλιος Γ.Γ. Εμπορίου για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου δημοσίευσε την υπ’ αριθμ. 89/31-1-2017
εγκύκλιο στην οποία, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν
τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους
καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και
προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα:
1. Υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία
αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής:
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ,
ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY
WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».
2. Στην προθήκη του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται οι
συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων
καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από την κάθε επιχείρηση.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κατηγορίες VISA, MASTER CARD, MAESTRO,
DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική
ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή
στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.
Με βάση τα ως άνω, η κάθε επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει στις εξής
ενέργειες:
 Στον χώρο του ταμείου, να αναρτηθεί το σήμα της ΕΣΕΕ με το
περιεχόμενο: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS
MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».
 Στην βιτρίνα ή στην είσοδο του καταστήματος να επικολλούνται τα
αυτοκόλλητα των καρτών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, μαζί με το
σήμα της ΕΣΕΕ «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS».
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Περαιτέρω, καλό είναι ακόμη και όσες επιχειρήσεις δεν έχουν POS, να
αναρτήσουν το σήμα της ΕΣΕΕ «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΟΜΑ POS».
Βεβαίως, ενδεχομένως αυτό να πρέπει να αλλάξει σύντομα, καθώς
αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ο νόμος 4446/2016, η
οποία θα καθορίσει ποιοι κωδικοί ΚΑΔ έχουν τελικά την υποχρέωση να τηρούν
POS και ποιοι όχι, οπότε, κατ’ ακολουθία, ακόμη και αυτοί που δεν διαθέτουν
σήμερα POS, μπορεί εντέλει να υποχρεωθούν να το προμηθευτούν.
Με την παρούσα, σας αποστέλλουμε την 89/31-1-2017 εγκύκλιο της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου, μαζί με τα τρία σήματα που έχει σχεδιάσει η ΕΣΕΕ, βάσει
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Πιτσάβας Γεώργιος

Τσούλης Ιωάννης
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