
ΈλλειψηΈλλειψη
άδειαςάδειας

 50.000 50.000 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 13 13 τουτου νν. . 
4530/18, 4530/18, σχετικάσχετικά μεμε τηντην υποχρέωσηυποχρέωση λήψηςλήψης αδείαςαδείας

διαμεσολάβησηςδιαμεσολάβησης σεσε περίπτωσηπερίπτωση πουπου φυσικόφυσικό ήή νομικόνομικό
πρόσωποπρόσωπο, , αναθέτειαναθέτει έργοέργο σεσε άλλονάλλον φορέαφορέα..

άρθροάρθρο 13 13 §§ 66στστ τουτου νν. 4530/18. 4530/18

ΕκτέλεσηΕκτέλεση
παράνομουπαράνομου

έργουέργου

 5.000 5.000 €€ στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση ΕΙΧΕΙΧ μεμε οδηγόοδηγό, , γιαγια όσαόσα
ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 13 13 τουτου νν. 4530/18 . 4530/18 σχετικάσχετικά μεμε
τηντην εκτέλεσηεκτέλεση έργουέργου παρανόμωςπαρανόμως σεσε συνεργασίασυνεργασία μεμε

φορέαφορέα διαμεσολάβησηςδιαμεσολάβησης. . 

άρθροάρθρο 13 13 §§ 66εε τουτου νν. 4530/18. 4530/18

ΈλλειψηΈλλειψη
διακριτικώνδιακριτικών

διαμεσολαβητήδιαμεσολαβητή

 800 800 €€ & & αφαίρεσηαφαίρεση πινακίδωνπινακίδων καικαι άδειαςάδειας
κυκλοφορίαςκυκλοφορίας ΕΙΧΕΙΧ οχήματοςοχήματος γιαγια 30 30 ημέρεςημέρες γιαγια όσαόσα

ορίζονταιορίζονται στηνστην ΚΥΑΚΥΑ 53409/2551 53409/2551 σχετικάσχετικά μεμε τατα
επιπλέονεπιπλέον διακριτικάδιακριτικά διαμεσολαβητήδιαμεσολαβητή ((σήμασήμα 1212x20cmx20cm

στονστον οπίσθιοοπίσθιο ανεμοθώρακαανεμοθώρακα καικαι στιςστις πόρτεςπόρτες))

άρθροάρθρο 4 4 τηςτης ΚΥΑΚΥΑ 50427/244050427/2440

ΜηΜη
προσήκουσαπροσήκουσα

λύσηλύση μίσθωσηςμίσθωσης

 15.000 15.000 €€ στονστον φορέαφορέα διαμεσολάβησηςδιαμεσολάβησης + 3.000 + 3.000 €€
στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση + 1.000 + 1.000 €€ στονστον οδηγόοδηγό γιαγια όσαόσα

ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά μεμε τηντην εκεκ νέουνέου μίσθωσημίσθωση ΕΙΧΕΙΧ μεμε
οδηγόοδηγό προπρο τηςτης λήξηςλήξης τηςτης προηγούμενηςπροηγούμενης μίσθωσηςμίσθωσης..

ΆρθροΆρθρο 20 20 §§ 2 2 τουτου νν. 4530/18. 4530/18

ΣημείοΣημείο
ΈναρξηςΈναρξης

 15.000 15.000 €€ στονστον φορέαφορέα διαμεσολάβησηςδιαμεσολάβησης + 3.000 + 3.000 €€
στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση + 1.000 + 1.000 €€ στονστον οδηγόοδηγό γιαγια όσαόσα

ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 21 21 τουτου νν. 4530/18 . 4530/18 σχετικάσχετικά μεμε
τοτο σημείοσημείο έναρξηςέναρξης..

ΆρθροΆρθρο 13 13 §§ 6 6 τουτου νν. 4530/18. 4530/18

ΟλικήΟλική εκμίσθωσηεκμίσθωση ΕΙΧΕΙΧ μεμε οδηγόοδηγό μέσωμέσω φορέαφορέα διαμεσολάβησηςδιαμεσολάβησης κατάκατά τατα όσαόσα ορίζειορίζει τοτο άρθάρθ. 13 . 13 τουτου νν. 4530/18 . 4530/18 

ΈλλειψηΈλλειψη
ιατρικούιατρικού

πιστοποιητικούπιστοποιητικού

 ΑφαίρεσηΑφαίρεση άδειαςάδειας ικανότηταςικανότητας οδήγησηςοδήγησης έωςέως δύοδύο (2) (2) 
χρόνιαχρόνια σεσε περίπτωσηπερίπτωση έλλειψηςέλλειψης ΙατρικούΙατρικού

ΠιστοποιητικούΠιστοποιητικού
ΆρθροΆρθρο 13 13 §§ 5 (5 (δδ) ) τουτου νν. 4530/18. 4530/18



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


