
Παραβάσεις 
του άρθρου

n 1.000 € το οποίο σε περίπτωση υποτροπής 
εντός 3ετίας διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται 

αντίστοιχα σε κάθε επόμενη υποτροπή

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

του ν. 4582/18

Είσπραξη
οποιουδήποτε 

τιμήματος

n 1.000 € το οποίο σε περίπτωση υποτροπής 
εντός 3ετίας διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται 

αντίστοιχα σε κάθε επόμενη υποτροπή

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

του ν. 4582/18

Έλλειψη 
ειδικών 

διακριτικών

n 300 € - 500 € για την έλλειψη των διακριτικών 
ως ορίζονται στην ΚΥΑ 48936/4664 (σήμα 

καταλύματος 625 τετραγωνικών εκατοστών στις 
2 πρόσθιες θύρες του οχήματος)

περ. 4, εδάφ. (α) της ΚΥΑ 
48936/4664

Έλλειψη 
λίστας 

επιβατών

n 200 € - 300 € για την έλλειψη λίστας επιβατών 
ως ορίζεται στην ΚΥΑ 48936/4664 (που περιέχει 

υποχρεωτικώς επωνυμία καταλύματος, ονοματεπώνυμα, αρ. πτήσης 
ή ακτοπλοϊκής γραμμής, πιθανή ώρα άφιξης ή αναχώρησης κλπ)

περ. 4, εδάφ. (β) της ΚΥΑ 
48936/4664

Έλλειψη αντ/φου 
συμφωνητικού 

μίσθωσης

n 400 € - 700 € για την έλλειψη αντιγράφου 
συμφωνητικού μίσθωσης για τα ΕΔΧ (ταξί ή 

ΕΙΔΜΙΣΘ) ή συμφωνητικού leasing για τα ΕΙΧ ως 
ορίζεται στην ΚΥΑ 48936/4664

περ. 4, εδάφ. (γ) της ΚΥΑ 
48936/4664

n 200 € - 300 € για την έλλειψη πινακίδας 
μεγέθους Α4 στον πρόσθιο ανεμοθώρακα 

ως ορίζεται στην ΚΥΑ 48936/4664
περ. 4, εδάφ. (δ) της ΚΥΑ 

48936/4664
Έλλειψη 

πινακίδας 
μεγέθους Α4

Μεταφορές πελατών καταλυμάτων κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5 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


