
Από 1η Φεβρουαρίου η υποχρέωση των επιχειρήσεων για ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή καρτών 

[03.01.2017] 

 

Υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα 

Με το ν.4446/2016 Φ.Ε.Κ. Α' 240/22.12.2016 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. Στόχος είναι η τροφοδότηση του 
Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. (έως 31.12.2016 Γ.Γ.Δ.Ε.) με πλήρη και 
ολοκληρωμένα στοιχεία που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, 
μέσω στοιχείων συναλλαγών που θα διαβιβάζονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών 
Πληρωμών

[1]
 . 

Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου προβλέπονται μεταξύ 
άλλων, πως θα καθοριστούν με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και  
Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων Κ.Α.Δ,  η προθεσμία 
συμμόρφωσής τους (υπόχρεων), οι διαδικασίες και τα δεδομένα 
παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους 
Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα 
επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

Ενημέρωση καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή καρτών 

Με τον ίδιο νόμο, θεσπίζεται πλαίσιο για την υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών 
και τα δικαιώματα μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων, αναφορικά με την αποδοχή 
καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη χρήση μέσων πληρωμής με 
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κάρτα καθώς, καθορίζεται και το πλαίσιο προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες 
αρχές στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων πως, οι 
επιχειρήσεις που αποδέχονται κάρτες πληρωμών υποχρεούνται από την 1η 
Φεβρουαρίου του 2017 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή 
καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που 
να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην 
είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο καθώς και πως, σε όσους παραβαίνουν την 
υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.  
  

Με βάση τα παραπάνω επισημαίνουμε ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2017, υπάρχει 
υποχρέωση από τις επιχειρήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες και όχι από 1.1.2017.  Ευελπιστούμε έως 
τότε, να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Κ.Υ.Α. που θα ορίζει τις υπόχρεες, σε "πρώτη 
φάση", αποδοχής καρτών επιχειρήσεις. 

 

---------------------- 

[1] Με την παρ. δ' του άρθρου 62 του ν.4446/2016 δίνεται ο κάτωθι ορισμός: 

"δ.«πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» οι επιχειρήσεις που δύνανται να παρέχουν 
υπηρεσίες πληρωμών και οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες: 
(α) πιστωτικά ιδρύματα, 
(β) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, 
(γ) γραφεία ταχυδρομικών επιταγών, 
(δ) ιδρύματα πληρωμών, 
(ε) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, όταν δεν ενεργούν 
υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικές ή άλλες δημόσιες αρχές, 
(στ) το Ελληνικό Δημόσιο ή τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν 
ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4 του ν. 3862/2010." 

 

 

Πηγή: Taxheaven  
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