
ΜεταφοράΜεταφορά μεμε
υπολογισμόυπολογισμό
κομίστρουκομίστρου

 1.000 1.000 €€ τοτο οποίοοποίο σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής εντόςεντός 33ετίαςετίας 22πλασιάζεταιπλασιάζεται ήή
33πλασιάζεταιπλασιάζεται αντίστοιχααντίστοιχα σεσε κάθεκάθε επόμενηεπόμενη υποτροπήυποτροπή..

ΕπιπλέονΕπιπλέον εφαρμόζονταιεφαρμόζονται οιοι διατάξειςδιατάξεις τηςτης περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (εε) ) τουτου νν. 4093/12: . 4093/12: 
ποινέςποινές παρπαρ. 1 . 1 άρθρουάρθρου 18 18 τουτου νν. 1903/90, . 1903/90, αφαίρεσηαφαίρεση πινακίδωνπινακίδων γιαγια 2 2 έτηέτη

καικαι εφαρμογήεφαρμογή τωντων διατάξεωνδιατάξεων τουτου άρθρουάρθρου 417 417 ΚΠΔΚΠΔ ((αυτόφωροαυτόφωρο))

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (στστ) ) τουτου νν. 4093/12, . 4093/12, 
όπωςόπως προστέθηκεπροστέθηκε μεμε τοτο άρθροάρθρο 29 29 
τουτου νν. 4582/18 & . 4582/18 & περπερ. 6 . 6 εδάφεδάφ. (. (εε) ) 

τουτου νν.  4093/12.  4093/12

ΈλλειψηΈλλειψη
ειδικώνειδικών

διακριτικώνδιακριτικών

 800 800 €€ & & αφαίρεσηαφαίρεση πινακίδωνπινακίδων καικαι άδειαςάδειας
κυκλοφορίαςκυκλοφορίας ΕΙΧΕΙΧ οχήματοςοχήματος γιαγια 30 30 ημέρεςημέρες
((ταινίεςταινίες 88cmcm καθκαθ’’ όλοόλο τοτο μήκοςμήκος τουτου πρόσθιουπρόσθιου & & 

οπίσθιουοπίσθιου ανεμοθώρακαανεμοθώρακα χρώματοςχρώματος μπλεμπλε))

άρθροάρθρο 4 4 τηςτης ΚΥΑΚΥΑ 50427/244050427/2440

ΈλλειψηΈλλειψη
αντιγράφουαντιγράφου
σύμβασηςσύμβασης

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

ΕπιπλέονΕπιπλέον απαγόρευσηαπαγόρευση κατάρτισηςκατάρτισης σύμβασηςσύμβασης
εκμίσθωσηςεκμίσθωσης γιαγια 3 3 μήνεςμήνες

άρθροάρθρο 4 4 τηςτης ΚΥΑΚΥΑ 50427/2440 &50427/2440 &
άρθροάρθρο 20 20 τουτου νν. 4530/18. 4530/18

ΈλλειψηΈλλειψη
στοιχείουστοιχείου
σύμβασηςσύμβασης

 800 800 €€ & & αφαίρεσηαφαίρεση πινακίδωνπινακίδων καικαι άδειαςάδειας κυκλοφορίαςκυκλοφορίας ΕΙΧΕΙΧ
οχήματοςοχήματος γιαγια 30 30 ημέρεςημέρες. . ΕπιπλέονΕπιπλέον απαγόρευσηαπαγόρευση κατάρτισηςκατάρτισης
σύμβασηςσύμβασης εκμίσθωσηςεκμίσθωσης γιαγια 3 3 μήνεςμήνες, , συνεπείασυνεπεία ακύρωσηςακύρωσης τηςτης
σύμβασηςσύμβασης καθώςκαθώς υπάρχειυπάρχει έλλειψηέλλειψη ενόςενός ήή περισσοτέρωνπερισσοτέρων απόαπό

τατα 9 9 υποχρεωτικώςυποχρεωτικώς απαιτούμενααπαιτούμενα στοιχείαστοιχεία

άρθροάρθρο 4 4 τηςτης ΚΥΑΚΥΑ 50427/2440 &50427/2440 &
άρθροάρθρο 20 20 τουτου νν. 4530/18. 4530/18

ΠαραποίησηΠαραποίηση
στοιχείουστοιχείου
σύμβασηςσύμβασης

 800 800 €€ & & αφαίρεσηαφαίρεση πινακίδωνπινακίδων καικαι άδειαςάδειας κυκλοφορίαςκυκλοφορίας ΕΙΧΕΙΧ
οχήματοςοχήματος γιαγια 30 30 ημέρεςημέρες. . ΕπιπλέονΕπιπλέον απαγόρευσηαπαγόρευση κατάρτισηςκατάρτισης
σύμβασηςσύμβασης εκμίσθωσηςεκμίσθωσης γιαγια 3 3 μήνεςμήνες, , συνεπείασυνεπεία ακύρωσηςακύρωσης τηςτης
σύμβασηςσύμβασης καθώςκαθώς υπάρχειυπάρχει παραποίησηπαραποίηση στοιχείουστοιχείου//ωνων απόαπό τατα

απαιτούμενααπαιτούμενα ((πχπχ ΑΦΜΑΦΜ αντίαντί τουτου ΑΔΤΑΔΤ ήή διαβατηρίουδιαβατηρίου))

άρθροάρθρο 4 4 τηςτης ΚΥΑΚΥΑ 50427/2440 &50427/2440 &
άρθροάρθρο 20 20 τουτου νν. 4530/18. 4530/18

 ΑπαγόρευσηΑπαγόρευση κατάρτισηςκατάρτισης σύμβασηςσύμβασης εκμίσθωσηςεκμίσθωσης γιαγια
3 3 μήνεςμήνες & & σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής γιαγια 6 6 μήνεςμήνες, , 
συνεπείασυνεπεία μημη ενημέρωσηςενημέρωσης τουτου ψηφιακούψηφιακού μητρώουμητρώου

άρθροάρθρο 20 20 τουτου νν. 4530/18. 4530/18
ΈλλειψηΈλλειψη

ανάρτησηςανάρτησης
σύμβασηςσύμβασης

ΟλικήΟλική εκμίσθωσηεκμίσθωση ΕΙΧΕΙΧ μεμε οδηγόοδηγό κατάκατά τατα όσαόσα ορίζουνορίζουν οιοι διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 1 1 τουτου νν. 4093/12. 4093/12



ΈλλειψηΈλλειψη
LowerLower

οδηγούοδηγού

 300 300 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά ((περπερ. 2. 2δδ’’ νν. 4093/12) . 4093/12) πουπου σεσε
περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται, , ενώενώ
σεσε εκεκ νέουνέου υποτροπήυποτροπή ανακαλείταιανακαλείται ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ γιαγια περίοδοπερίοδο 2 2 
μηνώνμηνών. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πουπου σεσε διάστημαδιάστημα 2 2 ετώνετών ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ

αφαιρεθείαφαιρεθεί 2 2 φορέςφορές, , αφαιρείταιαφαιρείται οριστικάοριστικά

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (αα) & () & (γγ) ) τουτου νν. . 
4093/124093/12

ΈλλειψηΈλλειψη
ΠοινικούΠοινικού
ΜητρώουΜητρώου
οδηγούοδηγού

 300 300 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά ((περπερ. 2. 2αα’’ νν. 4093/12) . 4093/12) πουπου σεσε
περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται, , ενώενώ
σεσε εκεκ νέουνέου υποτροπήυποτροπή ανακαλείταιανακαλείται ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ γιαγια περίοδοπερίοδο 2 2 
μηνώνμηνών. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πουπου σεσε διάστημαδιάστημα 2 2 ετώνετών ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ

αφαιρεθείαφαιρεθεί 2 2 φορέςφορές, , αφαιρείταιαφαιρείται οριστικάοριστικά

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (αα) & () & (γγ) ) τουτου νν. . 
4093/124093/12

ΈλλειψηΈλλειψη
ΑπολυτηρίουΑπολυτηρίου

ΛυκείουΛυκείου
οδηγούοδηγού

 300 300 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά ((περπερ. 2. 2εε’’ νν. 4093/12) . 4093/12) πουπου σεσε
περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται, , ενώενώ
σεσε εκεκ νέουνέου υποτροπήυποτροπή ανακαλείταιανακαλείται ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ γιαγια περίοδοπερίοδο 2 2 
μηνώνμηνών. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πουπου σεσε διάστημαδιάστημα 2 2 ετώνετών ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ

αφαιρεθείαφαιρεθεί 2 2 φορέςφορές, , αφαιρείταιαφαιρείται οριστικάοριστικά

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (αα) & () & (γγ) ) τουτου νν. . 
4093/124093/12

ΈλλειψηΈλλειψη
άδειαςάδειας

οδήγησηςοδήγησης
οδηγούοδηγού

 300 300 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά ((περπερ. 2. 2ββ’’ νν. 4093/12) . 4093/12) πουπου σεσε
περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται, , ενώενώ
σεσε εκεκ νέουνέου υποτροπήυποτροπή ανακαλείταιανακαλείται ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ γιαγια περίοδοπερίοδο 2 2 
μηνώνμηνών. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πουπου σεσε διάστημαδιάστημα 2 2 ετώνετών ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ

αφαιρεθείαφαιρεθεί 2 2 φορέςφορές, , αφαιρείταιαφαιρείται οριστικάοριστικά

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (αα) & () & (γγ) ) τουτου νν. . 
4093/124093/12

ΈλλειψηΈλλειψη
ασφαλιστικήςασφαλιστικής
ενημερότηταςενημερότητας

οδηγούοδηγού

 300 300 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά ((περπερ. 2. 2στστ’’ νν. 4093/12) . 4093/12) πουπου
σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται, , 

ενώενώ σεσε εκεκ νέουνέου υποτροπήυποτροπή ανακαλείταιανακαλείται ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ γιαγια περίοδοπερίοδο 2 2 
μηνώνμηνών. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πουπου σεσε διάστημαδιάστημα 2 2 ετώνετών ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ

αφαιρεθείαφαιρεθεί 2 2 φορέςφορές, , αφαιρείταιαφαιρείται οριστικάοριστικά

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (αα) & () & (γγ) ) τουτου νν. . 
4093/124093/12

 300 300 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά ((περπερ. 2. 2γγ’’ νν. 4093/12) . 4093/12) πουπου σεσε
περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται, , ενώενώ σεσε εκεκ νέουνέου

υποτροπήυποτροπή ανακαλείταιανακαλείται ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ γιαγια περίοδοπερίοδο 2 2 μηνώνμηνών. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πουπου
σεσε διάστημαδιάστημα 2 2 ετώνετών ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ αφαιρεθείαφαιρεθεί 2 2 φορέςφορές, , αφαιρείταιαφαιρείται οριστικάοριστικά
[[ΤηνΤην βεβαίωσηβεβαίωση εκδίδειεκδίδει τοτο γραφείογραφείο καικαι τηρείτηρεί σεσε αρχείοαρχείο τατα πρωτότυπαπρωτότυπα

ιατρικάιατρικά πιστοποιητικάπιστοποιητικά, , πουπου επιδεικνύειεπιδεικνύει σεσε κάθεκάθε έλεγχοέλεγχο αρμόδιαςαρμόδιας αρχήςαρχής]]

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (αα) & () & (γγ) ) τουτου νν. . 
4093/124093/12

ΈλλειψηΈλλειψη
βεβαίωσηςβεβαίωσης
ΙΚΑΝΟΥΙΚΑΝΟΥ
οδηγούοδηγού

ΟλικήΟλική εκμίσθωσηεκμίσθωση ΕΙΧΕΙΧ μεμε οδηγόοδηγό κατάκατά τατα όσαόσα ορίζουνορίζουν οιοι διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 1 1 τουτου νν. 4093/12 . 4093/12 
((τατα πρωτότυπαπρωτότυπα τωντων κάτωθικάτωθι τηρούνταιτηρούνται στοστο γραφείογραφείο καικαι εντόςεντός τουτου οχήματοςοχήματος υπάρχειυπάρχει βεβαίωσηβεβαίωση))



ΜεταφοράΜεταφορά μεμε
κόμιστροκόμιστρο αντίαντί

μίσθωσηςμίσθωσης

 3.000 3.000 €€ στονστον οδηγόοδηγό καικαι 3.000 3.000 €€ στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση ((σεσε
περίπτωσηπερίπτωση πουπου οο οδηγόςοδηγός είναιείναι διαφορετικόδιαφορετικό πρόσωποπρόσωπο) ) ωςως
ορίζεταιορίζεται στηνστην παρπαρ.1 .1 τουτου άράρ. 18 . 18 τουτου νν. 1903/90 . 1903/90 ωςως ισχύειισχύει. . 
ΕπιπλέονΕπιπλέον αφαίρεσηαφαίρεση στοιχείωνστοιχείων κυκλοφορίαςκυκλοφορίας γιαγια 22 έτηέτη καικαι

διαδικασίαδιαδικασία άράρ. 417 . 417 καικαι επόμεναεπόμενα τουτου ΚΠΔΚΠΔ ((αυτόφωροαυτόφωρο))

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (εε) ) τουτου νν. 4093/12. 4093/12

ΠαρέλευσηΠαρέλευση
τηςτης 1010ετίαςετίας

 1.500 1.500 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά ((περπερ. 3 . 3 τουτου νν. . 
4093/12) 4093/12) πουπου σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής, , 

διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται, , ενώενώ σεσε εκεκ νέουνέου υποτροπήυποτροπή εντόςεντός
33ετίαςετίας, , ανακαλείταιανακαλείται ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ γιαγια περίοδοπερίοδο 6 6 μηνώνμηνών. . 

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (ββ) ) τουτου νν. 4093/12 . 4093/12 
όπωςόπως αντικαταστάθηκεαντικαταστάθηκε απόαπό τοτο

άρθροάρθρο 138 138 τουτου νν. 4674/20. 4674/20

ΈλλειψηΈλλειψη
GPSGPS

((ΚαταργήθηκεΚαταργήθηκε))

 1.500 1.500 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά ((αρθαρθ. 7. 7γγ τηςτης ΚΥΑΚΥΑ
46629/2215) 46629/2215) πουπου σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής, , 

διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται, , ενώενώ σεσε εκεκ νέουνέου υποτροπήυποτροπή εντόςεντός
33ετίαςετίας, , ανακαλείταιανακαλείται ηη ΒΣΝΠΒΣΝΠ γιαγια περίοδοπερίοδο 6 6 μηνώνμηνών. . 

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (ββ) ) τουτου νν. 4093/12. 4093/12
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ !!! !!! 

ΒλΒλ. . ΚΥΑΚΥΑ 45937/2317, 45937/2317, άρθροάρθρο 44

ΕκμίσθωσηΕκμίσθωση
προπρο τηςτης
λήξηςλήξης

 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 ((αρθαρθ. 20, . 20, παρπαρ. 2 . 2 νν. 4530/18). 4530/18)

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

ΕκμίσθωσηΕκμίσθωση
χωρίςχωρίς τήρησητήρηση
τηςτης ελάχιστηςελάχιστης

 1.000 1.000 €€ πουπου σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής, , 
διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται
σχετικάσχετικά μεμε τηντην μημη τήρησητήρηση ελάχιστηςελάχιστης μίσθωσηςμίσθωσης ήή
ελάχιστηςελάχιστης χρέωσηςχρέωσης σεσε εκμίσθωσηεκμίσθωση ΕΙΧΕΙΧ μεμε οδηγόοδηγό

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (στστ) ) τουτου νν. 4093/12. 4093/12

 ΑπαγόρευσηΑπαγόρευση κατάρτισηςκατάρτισης σύμβασηςσύμβασης εκμίσθωσηςεκμίσθωσης γιαγια
χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα 3 3 μηνώνμηνών, , ενώενώ σεσε περίπτωσηπερίπτωση

υποτροπήςυποτροπής γιαγια χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα 6 6 μηνώνμηνών
άρθροάρθρο 20 20 §§ 1 1 τουτου νν. 4530/18. 4530/18

ΜηΜη ανάρτησηανάρτηση
σύμβασηςσύμβασης

στοστο ΜητρώοΜητρώο

ΟλικήΟλική εκμίσθωσηεκμίσθωση ΕΙΧΕΙΧ μεμε οδηγόοδηγό κατάκατά τατα όσαόσα ορίζουνορίζουν οιοι διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 1 1 τουτου νν. 4093/12. 4093/12



ΈνταξηΈνταξη & & 
ΑπένταξηΑπένταξη

 1.000 1.000 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται ((περπερ. 5 . 5 τηςτης ΚΥΑΚΥΑ 15732) 15732) σχετικάσχετικά μεμε
τηντην ένταξηένταξη & & απένταξηαπένταξη τουτου ΕΙΧΕΙΧ οχήματοςοχήματος σεσε εκμισθούμενοεκμισθούμενο μεμε
οδηγόοδηγό. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής εντόςεντός τριετίαςτριετίας τοτο πρόστιμοπρόστιμο

διπλασιάζεταιδιπλασιάζεται ήή τριπλασιάζεταιτριπλασιάζεται αντίστοιχααντίστοιχα. . 

περπερ. 6, . 6, εδάφεδάφ. (. (στστ) ) τουτου νν. 4093/12. 4093/12

ΣημείοΣημείο
ΈναρξηςΈναρξης

 3.000 3.000 €€ στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση + 1.000 + 1.000 €€ στονστον οδηγόοδηγό γιαγια
όσαόσα ορίζονταιορίζονται σχετικάσχετικά μεμε τοτο σημείοσημείο έναρξηςέναρξης. . ΣεΣε
περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής τατα ποσάποσά διπλασιάζονταιδιπλασιάζονται. . 

άρθροάρθρο 20 20 §§ 1 1 τουτου νν. 4530/18. 4530/18

ΆγραΆγρα
πελατώνπελατών

 3.000 3.000 €€ στονστον οδηγόοδηγό καικαι 3.000 3.000 στηνστην επιχείρησηεπιχείρηση ((σεσε
περίπτωσηπερίπτωση πουπου οο οδηγόςοδηγός είναιείναι διαφορετικόδιαφορετικό πρόσωποπρόσωπο) ) γιαγια

όσαόσα ορίζονταιορίζονται στηνστην παρπαρ. 2 . 2 τηςτης ΚΥΑΚΥΑ 46629/2215 46629/2215 περίπερί
προσέγγισηςπροσέγγισης πελατώνπελατών σεσε κίνησηκίνηση ήή πιάτσεςπιάτσες ΕΔΧΕΔΧ..

άρθροάρθρο 18 18 τουτου νν. 1903/90. 1903/90

ΠροσωπικάΠροσωπικά
δεδομέναδεδομένα

 ΚατάΚατά τατα όσαόσα ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 4 4 παρπαρ. 2 . 2 εδάφεδάφ. . αα’’ τηςτης ΚΥΑΚΥΑ
43618/43618/19251925, , υφίσταταιυφίσταται υποχρέωσηυποχρέωση έγγραφηςέγγραφης συγκατάθεσηςσυγκατάθεσης

απόαπό τοντον πελάτηπελάτη προκειμένουπροκειμένου νανα γίνεταιγίνεται χρήσηχρήση τωντων
προσωπικώνπροσωπικών τουτου δεδομένωνδεδομένων. . 

ΚανονισμόςΚανονισμός ΕεΕε 2016/6792016/679

ΑνάθεσηΑνάθεση
έργουέργου σεσε

επιχείρησηεπιχείρηση

 50.000 50.000 €€ γιαγια όσαόσα ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 4 4 τηςτης ΚΥΑΚΥΑ
46629/2215, 46629/2215, σχετικάσχετικά μεμε τηντην υποχρέωσηυποχρέωση λήψηςλήψης αδείαςαδείας
διαμεσολάβησηςδιαμεσολάβησης σεσε περίπτωσηπερίπτωση πουπου επιχείρησηεπιχείρηση ΕΙΧΕΙΧ μεμε

οδηγόοδηγό, , αναθέτειαναθέτει έργοέργο σεσε άλλονάλλον φορέαφορέα..

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

 ΚατάΚατά τατα όσαόσα ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 20 20 §§ 2 2 τουτου νν. 4530/18,  . 4530/18,  
υφίσταταιυφίσταται υποχρέωσηυποχρέωση ενημέρωσηςενημέρωσης τουτου ψηφιακούψηφιακού μητρώουμητρώου

σεσε περίπτωσηπερίπτωση πρόωρηςπρόωρης λύσηςλύσης προκειμένουπροκειμένου νανα
διαπιστώνεταιδιαπιστώνεται καταστρατήγησηκαταστρατήγηση τωντων διατάξεωνδιατάξεων. . 

άρθροάρθρο 20 20 §§ 2 2 τουτου νν. 4530/18. 4530/18
ΠρόωρηΠρόωρη

λύσηλύση
σύμβασηςσύμβασης

ΟλικήΟλική εκμίσθωσηεκμίσθωση ΕΙΧΕΙΧ μεμε οδηγόοδηγό κατάκατά τατα όσαόσα ορίζουνορίζουν οιοι διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 1 1 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


