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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα: Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση 

ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων 

πληρωμής με κάρτα.    

1. Το περιεχόμενο της διάταξης 

 Το άρθρο 66 του νόμου 4446/2016 (Α’ 240) ορίζει τα εξής: 

 « Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή  

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν 

τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του 

συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. 

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του 

καταστήματος και στο ταμείο. 

2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. 

3. Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών δύνανται να υποβάλλουν 

καταγγελίες για παραβάσεις της παραγράφου 1, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. 

4. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου και την επιβολή του προστίμου της 

παραγράφου 2 ορίζεται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

     

Αθήνα,  31 Ιανουαρίου 2017  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αρ. Πρωτ:  89 

 

ΠΡΟΣ:    
- Όλες τις Περιφέρειες 

- ΕΣΕΕ 
- ΓΣΕΒΕΕ 

- ΚΕΕΕ 

ΚΟΙΝ: 
- Γραφείο Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης 
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 

- Γραφείο Υπουργού 
Οικονομικών  

- Γραφείο Αν. Υπουργού 

Οικονομικών κας Παπανάτσιου 
Ε.Δ.: 

- Γραφείο Γενικού Δ/ντη 
Προστασίας Καταναλωτή και 

Εποπτείας της Αγοράς.  

- Γραφείο Δ/ντη Θεσμικών 
Ρυθμίσεων και Εποπτείας της 

Αγοράς Προϊόντων και 
Υπηρεσιών  

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος 

Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ: 2131514572 

Ε-mail : gen-sec@gge.gr   
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Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα ειδικότερα 

θέματα σχετικά με τη διενέργεια του ελέγχου, τον τρόπο επιβολής των προστίμων 

που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της 

παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 

6. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), και αποδίδονται, 

με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224), στον 

Κρατικό Προϋπολογισμό. 

7. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος υπόκειται σε 

ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίηση της, η οποία ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την κεντρική 

υπηρεσία του Υπουργείου, και ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. 

8. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την 

απόφαση επιβολής προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του 

άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

9. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο 

υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν 

της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς 

προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή 

αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα 

προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2017, 

εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 5, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

 

2. Οι υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων 

  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, 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».  

Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή 

τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων 

καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών 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 (σήμα κατηγορίας κάρτας, όπως στο 

παρακάτω παράρτημα).  
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3. Επιβολή κυρώσεων 

 Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα 

Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

χώρας επιβάλλουν στους παραβάτες διοικητικό  πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, 

κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε  αυτεπάγγελτως διενεργούμενου  ελέγχου.  

 

4. Έννομη προστασία επί της πράξης επιβολής προστίμου 

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή 

μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάλογα με την 

Αρχή που επέβαλε το πρόστιμο,  

 είτε ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,  

 είτε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια 

του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.  

Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την κατάθεση της προσφυγής και υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

                                               ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

                                                               ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 
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