
ΠαραβάσειςΠαραβάσεις
τουτου άρθρουάρθρου

 1.000 1.000 €€ τοτο οποίοοποίο σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής
εντόςεντός 33ετίαςετίας διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται

αντίστοιχααντίστοιχα σεσε κάθεκάθε επόμενηεπόμενη υποτροπήυποτροπή

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (στστ) ) τουτου νν. 4093/12, . 4093/12, 
όπωςόπως προστέθηκεπροστέθηκε μεμε τοτο άρθροάρθρο 29 29 

τουτου νν. 4582/18. 4582/18

ΕίσπραξηΕίσπραξη
οποιουδήποτεοποιουδήποτε
τιμήματοςτιμήματος

 1.000 1.000 €€ τοτο οποίοοποίο σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής
εντόςεντός 33ετίαςετίας διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται

αντίστοιχααντίστοιχα σεσε κάθεκάθε επόμενηεπόμενη υποτροπήυποτροπή

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (στστ) ) τουτου νν. 4093/12, . 4093/12, 
όπωςόπως προστέθηκεπροστέθηκε μεμε τοτο άρθροάρθρο 29 29 

τουτου νν. 4582/18. 4582/18

ΈλλειψηΈλλειψη
ειδικώνειδικών

διακριτικώνδιακριτικών

 300 300 €€ -- 500 500 €€ γιαγια τηντην έλλειψηέλλειψη τωντων διακριτικώνδιακριτικών
ωςως ορίζονταιορίζονται στηνστην ΚΥΑΚΥΑ 48936/4664 (48936/4664 (σήμασήμα

καταλύματοςκαταλύματος 625 625 τετραγωνικώντετραγωνικών εκατοστώνεκατοστών στιςστις
2 2 πρόσθιεςπρόσθιες θύρεςθύρες τουτου οχήματοςοχήματος))

περπερ. 4, . 4, εδάφεδάφ. (. (αα) ) τηςτης ΚΥΑΚΥΑ
48936/466448936/4664

ΈλλειψηΈλλειψη
λίσταςλίστας

επιβατώνεπιβατών

 200 200 €€ -- 300 300 €€ γιαγια τηντην έλλειψηέλλειψη λίσταςλίστας επιβατώνεπιβατών
ωςως ορίζεταιορίζεται στηνστην ΚΥΑΚΥΑ 48936/4664 (48936/4664 (πουπου περιέχειπεριέχει

υποχρεωτικώςυποχρεωτικώς επωνυμίαεπωνυμία καταλύματοςκαταλύματος, , ονοματεπώνυμαονοματεπώνυμα, , αραρ. . πτήσηςπτήσης
ήή ακτοπλοϊκήςακτοπλοϊκής γραμμήςγραμμής, , πιθανήπιθανή ώραώρα άφιξηςάφιξης ήή αναχώρησηςαναχώρησης κλπκλπ))

περπερ. 4, . 4, εδάφεδάφ. (. (ββ) ) τηςτης ΚΥΑΚΥΑ
48936/466448936/4664

ΈλλειψηΈλλειψη ανταντ//φουφου
συμφωνητικούσυμφωνητικού
μίσθωσηςμίσθωσης

 400 400 €€ -- 700 700 €€ γιαγια τηντην έλλειψηέλλειψη αντιγράφουαντιγράφου
συμφωνητικούσυμφωνητικού μίσθωσηςμίσθωσης γιαγια τατα ΕΔΧΕΔΧ ((ταξίταξί ήή

ΕΙΔΜΙΣΘΕΙΔΜΙΣΘ) ) ήή συμφωνητικούσυμφωνητικού leasingleasing γιαγια τατα ΕΙΧΕΙΧ ωςως
ορίζεταιορίζεται στηνστην ΚΥΑΚΥΑ 48936/466448936/4664

περπερ. 4, . 4, εδάφεδάφ. (. (γγ) ) τηςτης ΚΥΑΚΥΑ
48936/466448936/4664

 200 200 €€ -- 300 300 €€ γιαγια τηντην έλλειψηέλλειψη πινακίδαςπινακίδας
μεγέθουςμεγέθους ΑΑ4 4 στονστον πρόσθιοπρόσθιο ανεμοθώρακαανεμοθώρακα

ωςως ορίζεταιορίζεται στηνστην ΚΥΑΚΥΑ 48936/466448936/4664

περπερ. 4, . 4, εδάφεδάφ. (. (δδ) ) τηςτης ΚΥΑΚΥΑ
48936/466448936/4664

ΈλλειψηΈλλειψη
πινακίδαςπινακίδας

μεγέθουςμεγέθους ΑΑ44

ΜεταφορέςΜεταφορές πελατώνπελατών καταλυμάτωνκαταλυμάτων κατάκατά τατα όσαόσα ορίζουνορίζουν οιοι διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 5 5 τουτου νν. 4093/12. 4093/12



ΈλλειψηΈλλειψη
ΒΒ..ΣΣ..ΝΝ..ΠΠ..

 5.000 5.000 €€ γιαγια περιπτώσειςπεριπτώσεις επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων πουπου παρέχουνπαρέχουν
τουριστικέςτουριστικές υπηρεσίεςυπηρεσίες χωρίςχωρίς τηντην απαιτούμενηαπαιτούμενη
ΒεβαίωσηΒεβαίωση ΣυνδρομήςΣυνδρομής ΝομίμωνΝομίμων ΠροϋποθέσεωνΠροϋποθέσεων

ΆρθροΆρθρο 7 7 §§ 6 6 τουτου νν. 4276/14 (. 4276/14 (ΑΑ’’ 155155) ) 
όπωςόπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε μεμε τοτο άρθροάρθρο

33 33 §§ 2 2 τουτου ΝΝ. 4582/18 (. 4582/18 (ΑΑ’’ 208208))

ΔιαφήμισηΔιαφήμιση
ΤουριστικώνΤουριστικών
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών

 5.000 5.000 €€ σεσε όποιονόποιον διαφημίζειδιαφημίζει τουριστικέςτουριστικές
υπηρεσίεςυπηρεσίες χωρίςχωρίς τηντην απαιτούμενηαπαιτούμενη ΒεβαίωσηΒεβαίωση

ΣυνδρομήςΣυνδρομής ΝομίμωνΝομίμων ΠροϋποθέσεωνΠροϋποθέσεων
ΆρθροΆρθρο 7 7 §§ 15 15 τουτου νν. 4276/14 (. 4276/14 (ΑΑ’’ 155155))

ΠαρενόχλησηΠαρενόχληση
ήή

παρότρυνσηπαρότρυνση

 ΠοινήΠοινή φυλακίσεωςφυλακίσεως έωςέως 6 6 μηνώνμηνών ήή//καικαι πρόστιμοπρόστιμο
τουλάχιστοντουλάχιστον 1.000 1.000 €€ σεσε όποιονόποιον παρενοχλείπαρενοχλεί ήή

παροτρύνειπαροτρύνει πρόσωποπρόσωπο ήή ομάδαομάδα προσώπωνπροσώπων γιαγια τηντην
αποδοχήαποδοχή ήή απόρριψηαπόρριψη υπηρεσίαςυπηρεσίας μεταφοράςμεταφοράς

ΆρθροΆρθρο 7 7 §§ 17 17 τουτου νν. 4276/14 (. 4276/14 (ΑΑ’’ 155155))

ΚατώτερηΚατώτερη
ποιότηταποιότητα
υπηρεσιώνυπηρεσιών

 5.000 5.000 €€ στηνστην τουριστικήτουριστική επιχείρησηεπιχείρηση ηη οποίαοποία
προσέφερεπροσέφερε υπηρεσίεςυπηρεσίες προδήλωςπροδήλως κατώτερηςκατώτερης

ποιότητοςποιότητος απόαπό εκείνεςεκείνες πουπου διαφήμισεδιαφήμισε ήή υποσχέθηκευποσχέθηκε
ΆρθροΆρθρο 7 7 §§ 10 10 τουτου νν. 4276/14 (. 4276/14 (ΑΑ’’ 155155))

ΠερίπτωσηΠερίπτωση
ΥποτροπήςΥποτροπής

 ΟιΟι παραπάνωπαραπάνω κυρώσειςκυρώσεις 22πλασιάζονταιπλασιάζονται ήή
33πλασιάζονταιπλασιάζονται σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής, , ενώενώ

επιβάλλονταιεπιβάλλονται πέραπέρα καικαι ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό κυρώσειςκυρώσεις
πουπου προβλέπονταιπροβλέπονται απόαπό άλλεςάλλες διατάξειςδιατάξεις

ΆρθροΆρθρο 7 7 §§ 13 & 14 13 & 14 τουτου νν. 4276/14. 4276/14

 5.000 5.000 €€, , γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 66ζζ’’ τουτου νν. 4093/12.. 4093/12.
ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής εντόςεντός 33ετίαςετίας, , τοτο ποσόποσό

διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται αντίστοιχααντίστοιχα..

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (ζζ) ) τουτου νν. 4093/12, . 4093/12, 
όπωςόπως προστέθηκεπροστέθηκε μεμε τοτο άρθροάρθρο 29 29 

τουτου νν. 4582/18. 4582/18

ΈλλειψηΈλλειψη
ΜΗΜΗ..ΤΤ..ΕΕ..

ΚυρώσειςΚυρώσεις σεσε άλλουςάλλους φορείςφορείς, , κατάκατά τατα όσαόσα ορίζειορίζει τοτο άρθάρθ. 7 . 7 τουτου νν. 4276/14. 4276/14

ΓενικέςΓενικές ΔιατάξειςΔιατάξεις γιαγια τατα ΕΙΧΕΙΧ μεμε οδηγόοδηγό τηςτης περίπτωσηςπερίπτωσης 1 1 τουτου νν. 4093/12. 4093/12


