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Αθήνα, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Θέµα: Ενηµερωτικές πινακίδες για την υποχρέωση παροχής του νόµιµου παραστατικού
στοιχείου από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων και επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών
Έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αρ. Α2-1145/2012 αγορανοµική διάταξη, η οποία προβλέπει ότι ο
καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη-τιµολόγιο), και µε δεδοµένη τη σύγχυση που έχει δηµιουργηθεί σχετικά µε το
ποιος έχει την υποχρέωση να διαθέτει την αντίστοιχη ενηµερωτική πινακίδα, η οποία έχει
προκαλέσει πολλά ερωτήµατα από την πλευρά των τουριστικών γραφείων-µελών του
Συνδέσµου µας, παρακαλούµε -για την οριστική άρση οποιασδήποτε ασάφειας και
αντίστοιχης αµφιβολίας- να επιβεβαιώσετε τα ακόλουθα:
1) Η πρόβλεψη για την υποχρέωση ανάρτησης της σχετικής ενηµερωτικής πινακίδας σε
εµφανές σηµείο του καταστήµατος ή αναγραφής της σε εµφανές µέρος του τηρούµενου
τιµοκαταλόγου δεν αφορά τα τουριστικά γραφεία, τα οποία δεν είναι επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης προϊόντων, αλλά ούτε και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν
τιµοκατάλογο.
2) Εξ άλλου, το άρθρο 78 της αγορανοµικής διάταξης 7/2009 (που κατάργησε την
προγενέστερη 14/1989), το οποίο προβλέπει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που
οφείλουν να αναρτούν τιµοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη σηµείο του καταστήµατος ή
του γραφείου τους, δεν περιλαµβάνει τα τουριστικά γραφεία. ∆εν θα µπορούσε άλλωστε,
εξ αντικειµένου, η υποχρέωση αυτή να αφορά και τα τουριστικά γραφεία, δεδοµένου ότι δεν
υπάρχουν σταθερές τιµές για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους, οι οποίες
αναδιαµορφώνονται συνεχώς για λόγους πραγµατικούς και ανεξάρτητους από τη βούληση
του εκάστοτε τουριστικού γραφείου (π.χ. η τιµή ενός αεροπορικού εισιτηρίου µπορεί να
παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις από τη µία ηµέρα στην επόµενη, το διαµορφούµενο
κόστος του τουριστικού πακέτου βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τις ιδιαίτερες επιθυµίες
του πελάτη κλπ.).
Εν αναµονή της κατεπείγουσας απάντησής σας, λόγω της αναστάτωσης που έχει
δηµιουργηθεί σχετικά µε το ως άνω θέµα.
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