
Μεταφορά με 
υπολογισμό 
κομίστρου

n 1.000 € το οποίο σε περίπτωση υποτροπής εντός 3ετίας 2πλασιάζεται ή 
3πλασιάζεται αντίστοιχα σε κάθε επόμενη υποτροπή

Επιπλέον εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. 6, εδάφ. (ε) του ν. 4093/12 περί 
υποκλοπής μεταφορικού έργου και αφαιρούνται οι πινακίδες για 2 έτη

περ. 6, εδάφ. (στ) του ν. 4093/12, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 
του ν. 4582/18 & περ. 6 εδάφ. (ε) 

του ν.  4093/12

Έλλειψη 
ειδικών 

διακριτικών

n 800 € & αφαίρεση πινακίδων και άδειας 
κυκλοφορίας ΕΙΧ οχήματος για 30 ημέρες 
(ταινίες 8cm καθ’ όλο το μήκος του πρόσθιου & 

οπίσθιου ανεμοθώρακα χρώματος μπλε)

άρθρο 4 της ΚΥΑ 50427/2440

Έλλειψη 
αντιγράφου 
σύμβασης

n 800 € & αφαίρεση πινακίδων και άδειας 
κυκλοφορίας ΕΙΧ οχήματος για 30 ημέρες. 

Επιπλέον απαγόρευση κατάρτισης σύμβασης 
εκμίσθωσης για 3 μήνες

άρθρο 4 της ΚΥΑ 50427/2440 &
άρθρο 20 του ν. 4530/18

Έλλειψη 
στοιχείου 
σύμβασης

n 800 € & αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ 
οχήματος για 30 ημέρες. Επιπλέον απαγόρευση κατάρτισης 
σύμβασης εκμίσθωσης για 3 μήνες, συνεπεία ακύρωσης της 

σύμβασης καθώς υπάρχει έλλειψη ενός από τα 9 
υποχρεωτικώς απαιτούμενα στοιχεία

άρθρο 4 της ΚΥΑ 50427/2440 &
άρθρο 20 του ν. 4530/18

Παραποίηση 
στοιχείου 
σύμβασης

n 800 € & αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ 
οχήματος για 30 ημέρες. Επιπλέον απαγόρευση κατάρτισης 
σύμβασης εκμίσθωσης για 3 μήνες, συνεπεία ακύρωσης της 

σύμβασης καθώς υπάρχει παραποίηση στοιχείου από τα 
απαιτούμενα (πχ ΑΦΜ αντί του ΑΔΤ ή διαβατηρίου)

άρθρο 4 της ΚΥΑ 50427/2440 &
άρθρο 20 του ν. 4530/18

n Απαγόρευση κατάρτισης σύμβασης εκμίσθωσης για 
3 μήνες & σε περίπτωση υποτροπής για 6 μήνες, 
συνεπεία μη ενημέρωσης του ψηφιακού μητρώου

άρθρο 20 του ν. 4530/18
Έλλειψη 

ανάρτησης 
σύμβασης

Ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4093/12



Έλλειψη 
Lower
οδηγού

n 300 € για όσα ορίζονται σχετικά (περ. 2δ’ ν. 4093/12) που σε 
περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, ενώ 
σε εκ νέου υποτροπή ανακαλείται η ΒΣΝΠ για περίοδο 2 
μηνών. Σε περίπτωση που σε διάστημα 2 ετών η ΒΣΝΠ 

αφαιρεθεί 2 φορές, αφαιρείται οριστικά

περ. 6, εδάφ. (α) & (γ) του ν. 
4093/12

Έλλειψη 
Ποινικού 
Μητρώου 
οδηγού

n 300 € για όσα ορίζονται σχετικά (περ. 2α’ ν. 4093/12) που σε 
περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, ενώ 
σε εκ νέου υποτροπή ανακαλείται η ΒΣΝΠ για περίοδο 2 
μηνών. Σε περίπτωση που σε διάστημα 2 ετών η ΒΣΝΠ 

αφαιρεθεί 2 φορές, αφαιρείται οριστικά

περ. 6, εδάφ. (α) & (γ) του ν. 
4093/12

Έλλειψη 
Απολυτηρίου 

Λυκείου 
οδηγού

n 300 € για όσα ορίζονται σχετικά (περ. 2ε’ ν. 4093/12) που σε 
περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, ενώ 
σε εκ νέου υποτροπή ανακαλείται η ΒΣΝΠ για περίοδο 2 
μηνών. Σε περίπτωση που σε διάστημα 2 ετών η ΒΣΝΠ 

αφαιρεθεί 2 φορές, αφαιρείται οριστικά

περ. 6, εδάφ. (α) & (γ) του ν. 
4093/12

Έλλειψη 
άδειας 

οδήγησης 
οδηγού

n 300 € για όσα ορίζονται σχετικά (περ. 2β’ ν. 4093/12) που σε 
περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, ενώ 
σε εκ νέου υποτροπή ανακαλείται η ΒΣΝΠ για περίοδο 2 
μηνών. Σε περίπτωση που σε διάστημα 2 ετών η ΒΣΝΠ 

αφαιρεθεί 2 φορές, αφαιρείται οριστικά

περ. 6, εδάφ. (α) & (γ) του ν. 
4093/12

Έλλειψη 
ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

οδηγού

n 300 € για όσα ορίζονται σχετικά (περ. 2στ’ ν. 4093/12) που 
σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, 

ενώ σε εκ νέου υποτροπή ανακαλείται η ΒΣΝΠ για περίοδο 2 
μηνών. Σε περίπτωση που σε διάστημα 2 ετών η ΒΣΝΠ 

αφαιρεθεί 2 φορές, αφαιρείται οριστικά

περ. 6, εδάφ. (α) & (γ) του ν. 
4093/12

n 300 € για όσα ορίζονται σχετικά (περ. 2γ’ ν. 4093/12) που σε 
περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, ενώ σε εκ νέου 

υποτροπή ανακαλείται η ΒΣΝΠ για περίοδο 2 μηνών. Σε περίπτωση που 
σε διάστημα 2 ετών η ΒΣΝΠ αφαιρεθεί 2 φορές, αφαιρείται οριστικά 
[Την βεβαίωση εκδίδει το γραφείο και τηρεί σε αρχείο τα πρωτότυπα 

ιατρικά πιστοποιητικά, που επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο αρμόδιας αρχής]

περ. 6, εδάφ. (α) & (γ) του ν. 
4093/12

Έλλειψη 
βεβαίωσης 
ΙΚΑΝΟΥ 
οδηγού

Ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4093/12 
(τα πρωτότυπα των κάτωθι τηρούνται στο γραφείο και εντός του οχήματος υπάρχουν αντίγραφα)



Υποκλοπή 
Μεταφορικού

Έργου

n 3.000 € στον οδηγό και 3.000 € στην επιχείρηση (σε 
περίπτωση που ο οδηγός είναι διαφορετικό πρόσωπο) ως 

ορίζεται στο άρ. 18 του ν. 1903/90 ως ισχύει. 
Επιπλέον αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2

έτη ως ορίζεται στην περίπτωση 6ε’ του ν. 4093/12

περ. 6, εδάφ. (ε) του ν. 4093/12

Παρέλευση 
της 10ετίας

n 1.500 € για όσα ορίζονται σχετικά (περ. 3 του ν. 
4093/12) που σε περίπτωση υποτροπής, 

διπλασιάζεται, ενώ σε εκ νέου υποτροπή εντός 
3ετίας, ανακαλείται η ΒΣΝΠ για περίοδο 6 μηνών. 

περ. 6, εδάφ. (β) του ν. 4093/12 
όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 138 του ν. 4674/20

Έλλειψη 
GPS

(Καταργήθηκε)

n 1.500 € για όσα ορίζονται σχετικά (αρθ. 7γ της ΚΥΑ 
46629/2215) που σε περίπτωση υποτροπής, 

διπλασιάζεται, ενώ σε εκ νέου υποτροπή εντός 
3ετίας, ανακαλείται η ΒΣΝΠ για περίοδο 6 μηνών. 

περ. 6, εδάφ. (β) του ν. 4093/12
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ !!! 

Βλ. ΚΥΑ 45937/2317, άρθρο 4

Εκμίσθωση 
προ της 
λήξης

n 3.000 € στην επιχείρηση + 1.000 € στον οδηγό 
για όσα ορίζονται σχετικά με την εκ νέου μίσθωση 

ΕΙΧ με οδηγό προ της λήξης της προηγούμενης 
μίσθωσης (αρθ. 20, παρ. 2 ν. 4530/18)

άρθρο 20 § 2 του ν. 4530/18

Εκμίσθωση 
χωρίς τήρηση 
της ελάχιστης

n 1.000 € που σε περίπτωση υποτροπής, 
διπλασιάζεται  ή τριπλασιάζεται για όσα ορίζονται 
σχετικά με την μη τήρηση ελάχιστης μίσθωσης ή 
ελάχιστης χρέωσης σε εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό

περ. 6, εδάφ. (στ) του ν. 4093/12

n Απαγόρευση κατάρτισης σύμβασης εκμίσθωσης για 
χρονικό διάστημα 3 μηνών, ενώ σε περίπτωση 

υποτροπής για χρονικό διάστημα 6 μηνών
άρθρο 20 § 1 του ν. 4530/18Μη ανάρτηση 

σύμβασης 
στο Μητρώο

Ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4093/12



Ένταξη & 
Απένταξη

n 1.000 € για όσα ορίζονται (περ. 5 της ΚΥΑ 15732) σχετικά με 
την ένταξη & απένταξη του ΕΙΧ οχήματος σε εκμισθούμενο με 
οδηγό. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας το πρόστιμο 

διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται αντίστοιχα. 

περ. 6, εδάφ. (στ) του ν. 4093/12

Σημείο 
Έναρξης

n 3.000 € στην επιχείρηση + 1.000 € στον οδηγό για 
όσα ορίζονται σχετικά με το σημείο έναρξης. Σε 
περίπτωση υποτροπής τα ποσά διπλασιάζονται. 

άρθρο 20 § 1 του ν. 4530/18

Άγρα 
πελατών

n 3.000 € στον οδηγό και 3.000 στην επιχείρηση (σε 
περίπτωση που ο οδηγός είναι διαφορετικό πρόσωπο) για 

όσα ορίζονται στην παρ. 2 της ΚΥΑ 46629/2215 περί 
προσέγγισης πελατών σε κίνηση ή πιάτσες ΕΔΧ.

άρθρο 18 του ν. 1903/90

Προσωπικά 
δεδομένα

n Κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφ. α’ της ΚΥΑ 
43618/1925, υφίσταται υποχρέωση έγγραφης συγκατάθεσης 

από τον πελάτη προκειμένου να γίνεται χρήση των 
προσωπικών του δεδομένων. 

Κανονισμός Εε 2016/679

Ανάθεση 
έργου σε 

επιχείρηση

n 50.000 € για όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 
46629/2215, σχετικά με την υποχρέωση λήψης αδείας 
διαμεσολάβησης σε περίπτωση που επιχείρηση ΕΙΧ με 

οδηγό, αναθέτει έργο σε άλλον φορέα.

άρθρο 13 § 6στ του ν. 4530/18

n Κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 § 2 του ν. 4530/18,  
υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης του ψηφιακού μητρώου 

σε περίπτωση πρόωρης λύσης προκειμένου να 
διαπιστώνεται καταστρατήγηση των διατάξεων. 

άρθρο 20 § 2 του ν. 4530/18
Πρόωρη 

λύση 
σύμβασης

Ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4093/12 



Έλλειψη 
Β.Σ.Ν.Π.

n 15.000 € για περιπτώσεις επιχειρήσεων που παρέχουν 
τουριστικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη 
Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων

Άρθρο 7 § 6 του ν. 4276/14 (Α’ 155)

Διαφήμιση 
Τουριστικών 
Υπηρεσιών

n 5.000 € σε όποιον διαφημίζει τουριστικές 
υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη Βεβαίωση 

Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων 
Άρθρο 7 § 15 του ν. 4276/14 (Α’ 155)

Παρενόχληση 
ή 

παρότρυνση

n Ποινή φυλακίσεως έως 6 μηνών ή/και πρόστιμο 
τουλάχιστον 1.000 € σε όποιον παρενοχλεί ή 

παροτρύνει πρόσωπο ή ομάδα προσώπων για την 
αποδοχή ή απόρριψη υπηρεσίας μεταφοράς

Άρθρο 7 § 17 του ν. 4276/14 (Α’ 155)

Κατώτερη 
ποιότητα 

υπηρεσιών

n 5.000 € στην τουριστική επιχείρηση η οποία 
προσέφερε υπηρεσίες προδήλως κατώτερης 

ποιότητος από εκείνες που διαφήμισε ή υποσχέθηκε
Άρθρο 7 § 10 του ν. 4276/14 (Α’ 155)

Περίπτωση 
Υποτροπής

n Οι παραπάνω κυρώσεις 2πλασιάζονται ή 
3πλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής, ενώ 

επιβάλλονται πέρα και ανεξάρτητα από κυρώσεις 
που προβλέπονται από άλλες διατάξεις

Άρθρο 7 § 13 & 14 του ν. 4276/14

n 5.000 €, για όσα ορίζονται στο άρθρο 6ζ’ του ν. 4093/12.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός 3ετίας, το ποσό 

διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται αντίστοιχα.

περ. 6, εδάφ. (ζ) του ν. 4093/12, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 

του ν. 4582/18
Έλλειψη 
ΜΗ.Τ.Ε.

Κυρώσεις σε άλλους φορείς, κατά τα όσα ορίζει το άρθ. 7 του ν. 4276/14

Γενικές Διατάξεις για τα ΕΙΧ με οδηγό της περίπτωσης 1 του ν. 4093/12


