
Έλλειψη 
άδειας

n 50.000 € για όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του ν. 
4530/18, σχετικά με την υποχρέωση λήψης αδείας 

διαμεσολάβησης σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, αναθέτει έργο σε άλλον φορέα.

άρθρο 13 § 6στ του ν. 4530/18

Εκτέλεση 
παράνομου 

έργου

n 5.000 € στην επιχείρηση ΕΙΧ με οδηγό, για όσα 
ορίζονται στο άρθρο 13 του ν. 4530/18 σχετικά με 
την εκτέλεση έργου παρανόμως σε συνεργασία με 

φορέα διαμεσολάβησης. 

άρθρο 13 § 6ε του ν. 4530/18

Έλλειψη 
διακριτικών 

διαμεσολαβητή

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

ορίζονται στην ΚΥΑ 53409/2551 σχετικά με τα 
επιπλέον διακριτικά διαμεσολαβητή (σήμα 12x20cm

στον οπίσθιο ανεμοθώρακα και στις πόρτες)

άρθρο 4 της ΚΥΑ 50427/2440

Μη 
προσήκουσα 

λύση μίσθωσης

n 15.000 € στον φορέα διαμεσολάβησης + 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.

Άρθρο 20 § 2 του ν. 4530/18

Σημείο 
Έναρξης

n 15.000 € στον φορέα διαμεσολάβησης + 3.000 € 
στην επιχείρηση + 1.000 € στον οδηγό για όσα 

ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 4530/18 σχετικά με 
το σημείο έναρξης.

Άρθρο 13 § 6 του ν. 4530/18

Ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό μέσω φορέα διαμεσολάβησης κατά τα όσα ορίζει το άρθ. 13 του ν. 4530/18 

Έλλειψη 
ιατρικού 

πιστοποιητικού

n Αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης έως δύο (2) 
χρόνια σε περίπτωση έλλειψης Ιατρικού 

Πιστοποιητικού
Άρθρο 13 § 5 (δ) του ν. 4530/18



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


