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ΚΕΦ. 2  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
        Παρά την προσπάθεια που έγινε από την οµάδα µας, για τον εντοπισµό, τη µελέτη και την κατανόηση 

όλων των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση που διενεργείται µε οποιοδήποτε τρόπο και 

µέσο, διατηρούµε και οφείλουµε να εκφράσουµε την επιφύλαξή µας για το βαθµό πληρότητας και 

αρτιότητας της παρουσίασης του νοµικού πλαισίου του θέµατος.   

              Σηµειώνουµε ότι δεν µπορούσε να αποφευχθεί η κάπως µακροσκελής καταγραφή των σχετικών 

νόµων και αποφάσεων, λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος ελλιπούς πληροφόρησης ή και αλλοίωσης των 

εννοιών των διατάξεων από οποιαδήποτε προσπάθεια περίληψης. Κάποιες περικοπές που 

επιχειρήθηκαν, έγιναν µόνο σε περιπτώσεις επανάληψης περιγραφών ή σε σηµεία που πάντως δεν 

προκαλούν κενό πληροφόρησης για το αντικείµενο της έρευνας.  

             Κατά την καταγραφή της ισχύουσας νοµοθεσίας που ακολουθεί δεν περιλαµβάνονται σχόλια επί 

των επιµέρους διατάξεων, επισηµαίνονται όµως µε σηµειώσεις οι τυχόν τροποποιήσεις ή  συµπληρώσεις 

που έχουν προκύψει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους µέχρι σήµερα, καθώς και οι προβλεπόµενες 

από κάποιες διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις. 

             ΄Ένα γενικό συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε µετά από τη µελέτη αυτή στο µέτρο του 

εφικτού, είναι ότι, η νοµοθεσία αντιµετωπίζει το θέµα της υπαίθριας διαφήµισης λεπτοµερώς, µε πολλούς 

περιορισµούς, γενικούς και ειδικούς, µε στόχο την τυποποίηση (διαστάσεις, υλικά) και την εξασφάλιση 

ασφαλών κατασκευών των διαφηµιστικών πλαισίων και των επιγραφών, την λελογισµένη χρήση τους 

προς όφελος του περιβάλλοντος (ιστορικού, φυσικού και δοµηµένου) και των πολιτών, χωρίς πολλές 

«κατ΄εξαίρεση» διατάξεις και προβλέπει ποινές για τους παραβάτες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις 

µπορούν να χαρακτηρισθούν «αυστηρές», µε την έννοια «υπολογίσιµες» για τους παραβάτες.  

Επειδή η έννοια του οφέλους είναι σχετική, είναι προφανές ότι οι περιορισµοί αυτοί είναι ανεπιθύµητοι και 

από τις διαφηµιστικές εταιρίες, αφού ο περιορισµός των θέσεων προβολής διαφήµισης οδηγεί στον 

περιορισµό του κύκλου εργασιών τους, αλλά και από επαγγελµατίες που «πρέπει» να προβάλλουν τη 

θέση της επιχείρησής τους, τα είδη, τις υπηρεσίες τους και προ πάντων να κάνουν αισθητή τη δική τους 

παρουσία περισσότερο από αυτή του διπλανού. 
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Η ισχύουσα νοµοθεσία και οι ρυθµιστικές διατάξεις που διέπουν την τοποθέτηση 

διαφηµιστικών πινακίδων και που µελετώνται παρακάτω είναι οι εξής:  

 

1. Ν. 2696/1999  «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε 

και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 13 του Ν.3212/2003. 

 

2. Ν. 2946/2001  «Υπαίθρια διαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες  

∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 13 

του Ν.3212/2003. 

 

3. Ν. 1491/1984  «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών τον τρόπο 

διενέργειας εµπορικής διαφήµισης την ενίσχυση της αποκέντρωσης 

και άλλες διατάξεις» ΄Αρθρα 3 και 4 τα οποία παραµένουν σε ισχύ και 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.2946/2001. 

 

4. ΚΥΑ 38110/2002 «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων,  προδιαγραφών και 

διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων, για την 

προβολή υπαίθριας εµπορικής διαφήµισης, κατά τις διατάξεις του 

Ν.2946/2001». 

 

5. ΚΥΑ 6636/2004  «Ανάρτηση διαφηµίσεων επί των καλυµµάτων ικριωµάτων σε κτίρια 

των οποίων οι όψεις ανακαινίζονται,  κατ΄εφαρµογή προγράµµατος 

αποκατάστασης». 

 

6.  ΚΥΑ 61818/2004  «Καθορισµός ειδικότερων όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται 

η τοποθέτηση διαφηµίσεων σε κατάλληλα διαµορφωµένους 

χώρους και σε στάσεις αναµονής επιβατών, κατά τις διατάξεις του 

Ν. 3057/2002». 
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1. Ν.2696/1999  «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.)  
Όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.3212/2001 

Αρθρα 10 και 11 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την έναρξη ισχύος του 2696/99 ίσχυε ο Ν. 1491/84 «µέτρα για τη 

διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εµπορικής διαφήµισης, την 

ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». Για το λόγο αυτό µνηµονεύονται διατάξεις 

του στο κείµενο του άρθρου 11. 

 

1. Άρθρο 10.  Εγκατάσταση µέσων σήµανσης και σηµατοδότησης.                      

Ορίζονται οι αρµοδιότητες για την εγκατάσταση, τροποποίηση και συντήρηση της 

κατακόρυφης σήµανσης των οδών ενώ µε την παρ. 9 του άρθρου αυτού: 

«Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσσας, διαγράµµισης ή 

συσκευής η οποία µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση µε πινακίδες σήµανσης ή µε 

κυκλοφοριακή διαγράµµιση ή µε άλλη συσκευή ρύθµισης της κυκλοφορίας ή να τις 

καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσµατικές ή να προκαλέσει θάµβωση στους 

χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσει την προσοχή τους κατά τρόπο που 

µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλοφορίας».   Ορίζονται οι 

αρµόδιοι φορείς για την αφαίρεση ή εξάλειψη των κατά παράβαση των ανωτέρω, 

τοποθετουµένων στοιχείων και η δυνατότητα καταλογισµού της δαπάνης 

αποξήλωσης, ενώ µε την παρ. 10 προβλέπεται ποινή φυλάκισης στους παραβάτες. 

 

2. ΄Αρθρο 11. Επιγραφές – ∆ιαφηµίσεις.                                                                           

1.   Ορίζονται ζώνες απαγόρευσης για κάθε διαφήµιση που πραγµατοποιείται 
µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, σε εθνικές, επαρχιακές οδούς και 

αυτοκινητοδρόµους ως εξής: 

• Για τα εκτός κατοικηµένων περιοχών τµήµατα, ζώνη 150µ. και από τις δύο 

πλευρές άξονά τους και είναι ορατές από τους χρήστες των οδών. 

• Για τα τµήµατα που διέρχονται µέσα από κατοικηµένες περιοχές και το 

επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας είναι ανώτερο των 70χλµ./ώρα, ζώνη 40µ. και 

από τις δύο πλευρές άξονά τους.                                                                         

2. «Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφηµίσεων ή η 

εγκατάσταση   οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσσας, διαγράµµισης ή συσκευής σε θέση 

ή κατά τρόπο που µπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες 

της οδού ή να επηρεάσει µε οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίως 

απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω σε τέτοιες θέσεις, ώστε να 

παρεµποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης ή φωτεινών 

σηµατοδοτών  ή να να δηµιουργείται σύγχυση µε πινακίδες σήµανσης ή µε 

κυκλοφοριακή διαγράµµιση ή µε άλλη συσκευή ρύθµισης της κυκλοφορίας ή να τις 

καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσµατικές ή να προκαλέσει θάµβωση στους 
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χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσει την προσοχή τους κατά τρόπο που 

µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά».                                                                    

3.   «Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι φωτεινοί σηµατοδότες ρύθµισης 

κυκλοφορίας, απαγορεύεται η τοποθέτησης έγχρωµων φωτεινών διαφηµίσεων ή 

πινακίδων ή αναγραφών µε χρώµατα που χρησιµοποιούνται στη φωτεινή 

σηµατοδότηση,  σε απόσταση εκατέρωθεν ΄και ύψος µικρότερο των 20µ από κάθε 

φανό σηµατοδότησης». 

     4. Επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές που αναφέρονται στην     

      επωνυµία ή τίτλο επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό, µε παράλληλη τήρηση      

      των προηγούµενων διατάξεων, παράλληλα προς τον άξονα της οδού. ∆ιαφηµίσεις  

      και επιγραφές των εγκεκριµένων πλαισίων (όπου επιτρέπεται), καθώς και των  

     πρατηρίων καυσίµων, τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 

           5. Στα στέγαστρα των στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,     

           επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων και διαφηµίσεων, µόνο στη µία     

           πλευρά, που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του  

           στεγάστρου.              

           ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ήδη µε την Κ.Υ.Α. 61818/2004 επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων    

           και στις δύο όψεις του διαφηµιστικού πλαισίου που τοποθετείται σε στέγαστρα    

           στάσεων.   

     Απαγορεύονται επίσης: 
     6. σε οχήµατα οι φωτεινές ή φωτιζόµενες διαφηµίσεις, διαφηµίσεις για τις οποίες   

     χρησιµοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία καθώς και αυτές µε εναλλασσόµενα    

     µηνύµατα και 

     7. κάθε διαφήµιση εκτός των καθορισµένων πλαισίων, αναγραφή λέξεων, εικόνων ή    

     συµβόλων, σε στύλους ηλεκτροφωτισµού ή φωτεινών σηµατοδοτών, σε     

     διαχωριστικές νησίδες ή νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόµια, σε επιφάνειες τεχνικών  

     έργων, οδοποιϊαςείτε απευθείας στις επιφάνειες αυτές, είτε σε επιφάνειες µέσων  

     εξαρτωµένων από τα τεχνικά έργα. 

     8. ∆ιαφηµίσεις, επιγραφές κ.λ.π. που τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων      

     του άρθρου αυτού, «αφαιρούνται ή εξαλείφονται ή, εφόσον είναι φωτεινές, τίθενται     

     εκτός λειτουργίας, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3  

     του άρθρου 18 του Ν.2130/93».  

          ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Ήδη από 1-1-2002, καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 18 του    

          Ν.2130/93, όπως προβλέπεται από το Ν.2946/2001, οι διατάξεις του οποίου  

          προβλεπουν και τη διαδικασία αφαίρεσης κ.λ.π. και τις κατά περίπτωση αρµοδιότητες.    

    

           Εάν τα όργανα της Γ.Γ.∆.Ε ή της περιφέρειας διαπιστώσουν την παράλειψη     

    τήρησης των υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, δύνανται να ακολουθήσουν τη   

    διαδικασία τάσσοντας προθεσµία. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τότε    

    υποκαθιστώντας τους Ο.Τ.Α. προβαίνουν σε αφαίρεση, εξάλειψη κλπ των  
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    διαφηµίσεων, επιγραφών κλπ χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά κατά την  

    αποξήλωση καθώς και για τη φύλαξη και απόδοση των σχετικών υλικών στους    

    διαφηµιστές ή διαφηµιζόµενους. 

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ήδη µε την έναρξη ισχύος του Ν.2946/01, η αφαίρεση των πλαισίων  

    κ.λ.π. που τοποθετούνται παράνοµα στις ζώνες απαγόρευσης κατά µήκος εθνικών και  

    επαρχιακών οδών, γίνεται µε απόφαση του Γ. Γραµµατέα της Περιφέρειας, ενώ σε κάθε  

    άλλη περίπτωση µε απόφαση του ∆ηµάρχου. 

 

    9 και 10. Προβλέπονται οι ποινές που επιβάλλονται σε όσους διενεργούν γενικά   

    διαφηµιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων, αλλά και στον διαφηµιστή ή   

    διαφηµιζόµενο. 

• Φυλάκιση εως 1 έτος και 

• Χρηµατική ποινή 600.000 δρχ. που µπορεί να αυξηθεί εώς και 2.000.000 δρχ. 

εάν χρησιµοποιηθούν ανεξίτηλες ουσίες. 

    Επίσης θεωρούνται αυτουργοί και τιµωρούνται οι πρόεδροι ∆.Σ, διευθύνοντες   

    σύµβουλοι ΑΕ, διαχειριστές ΕΠΕ, πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση  

    άλλων νοµικών προσώπων ή των ΟΤΑ ή του ιδιωτικού τοµέα που αναθέτουν  

    διαφηµιστικές πράξεις κατά παράβαση του άρθρου αυτού. 
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2. Ν.2946/2001 «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες 
διατάξεις» 
    Τα κεφάλαια Α, Β αναφέρονται στην υπαίθρια διαφήµιση - επιγραφές και το άρθρο 15 

κεφαλαίου Γ  στις καταργούµενες παλαιότερες διατάξεις. 

 

Κεφάλαιο Α’  

Άρθρο 1. 

Παρ. 1: Ορίζεται η έννοια της υπαίθριας διαφήµισης η υπαίθρια και δηµόσια προβολή µε   

            κάθε τρόπο και µέσο, µηνυµάτων κάθε µορφής για την προώθηση εµπορικών και  

            επαγγελµατικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων και  

Παρ. 2: Γίνεται µια γενική κατηγοριοποίηση των διαφηµίσεων: 

            α) οι έντυπες, χειρόγραφες, φωτεινές ή φωτιζόµενες, ηλεκτρονικές και άλλες µε     

                υποπεριπτώσεις ως προς τη θέση προβολής τους, ήτοι σε: 

               α1) Κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους 

               α2) Ιδιωτικά κτίρια και οικόπεδα 

            β) Οι διαφηµίσεις από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο 

            γ) ΟΙ διαφηµίσεις σε σταθµούς (σιδηροδροµικούς, λιµενικούς, αεροπορικούς) σε        

                στάδια, γήπεδα, σε οχήµατα (σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων,   

                κάθε τύπου δηµόσιας χρήσης), σε στέγαστρα αφετηριών  ή στάσεων αναµονής     

                επιβατών µέσων µαζικής µεταφοράς (αστικών – υπεραστικών) και σε περίπτερα. 

 

Άρθρο 2:  

1. Ορίζονται οι χώροι στους οποίους απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήµισης  

• Αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, 

παραδοσιακοί οικισµοί και στον περιβάλλοντα χώρο τους και τόποι που 

χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

• Μνηµεία και παραδοσιακά κτίρια. 

• Κτίρια στα οποία στεγάζονται ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, υπηρεσίες ΟΤΑ και άλλων ΝΠ∆∆ 

• Κοιµητήρια, ναοί κάθε θρησκείας και στον περιβάλλοντα χώρο.  

• Επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δηµοσίου τοµέα (τοίχοι αντιστήριξης, 

γέφυρες, σήραγγες, οδόστρωµα και πεζοδρόµια), στύλοι και υποσταθµοί 

εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. 

• Στοές κτιρίων 

• Πινακίδες δηµόσιας πληροφόρησης, πινακίδες οδικής σήµανσης και σε φωτεινούς 

σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας. 

 

Παράλληλα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του 2696/99, του άρθρου 2 του Ν.2833/2000 

και άλλες ειδικές διατάξεις. 
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2. Απαγορεύεται επίσης: 

• Η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων οµοίων αντικειµένων σε οδούς, πλατείες ή 

άλλους κοινόχρηστους χώρους στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους 

χώρους καθώς και επί της ρυµοτοµικής γραµµής όταν υπάρχει προκήπιο. 

• Η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κατοικηµένες περιοχές (θέση, διεύθυνση 

ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστηµάτων). Σε ειδικές περιπτώσεις παροχής 

υπηρεσιών πρώτης ανάγκης πχ. Φαρµακεία, κέντρα υγείας κλπ µπορεί να επιτραπεί 

τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας µετά από άδεια ΟΤΑ (άρθρο 7) 

• Η προβολή οποιουδήποτε τύπου διαφήµισης, πέρα από το ιδεατό στερεό του 

οικοπέδου και πάνω στην οροφή του κτιρίου. 

3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων µπορεί να επιτρέπεται η ανάρτηση πανώ στις 

προσόψεις κτιρίων ιδίως για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών 

εκδηλώσεων, µε ΚΥΑ (των Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, ΠΕΧΩ∆Ε και Πολιτισµού) µε την οποία καθορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και η χρονική διάρκεια της σχετικής άδειας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ήδη  έχει εκδοθεί η 38110/2002 σχετική απόφαση  στο άρθρο 1 της οποίας 

καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η χρονική διάρκεια τοποθέτησης πανώ και αναλύεται 

στη σελίδα 

 

Άρθρο 3: Περιγράφει κυρίως τις αρµοδιότητες και τις διαδικασίες κατά περίπτωση που 

απαιτούνται  για τον καθορισµό χώρων (κοινοχρήστων, δηµοτικών κλπ) όπου επιτρέπεται η 

προβολή υπαίθριας διαφήµισης που είναι οι εξής: 

1. ∆ιαδικασία καθορισµού θέσεων αρµοδιότητας ΟΤΑ: 

• Οι ΟΤΑ α’ βαθµού καθορίζουν στα διοικητικά όριά τους επαρκείς και πρόσφορους 

χώρους στους οποίους και µόνο επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαµορφωµένα 

πλαίσια για την προβολή διαφηµίσεων, µε απόφαση του ∆. Συµβουλίου που εκδίδεται 

υποχρεωτικά 3 µήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και 

ισχύει για τα επόµενα 3 χρόνια. 

• Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο ΓΓ της περιφέρειας 

µέχρι τη λήξη του έτους 

• Αν δεν εκδοθεί σχετική απόφαση, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων, δηµοτικών 

ή κοινοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης. (Η µη έκδοση 

απόφασης συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους). 

 

2. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από γνώµη της πρωτοβάθµιας ΕΠΑΕ    

    της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο αρµόδιος ΟΤΑ απευθύνεται προς την ΕΠΑΕ µε    

    έγγραφη πρόσκληση τουλάχιστον 2 µήνες πριν τη λήξη της προθεσµίας που αναφέρεται  

    στην προηγούµενη παρ. 1. Αν η ΕΠΑΕ σε δώσει τη γνώµη της µέσα στην προθεσµία τότε       

    η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη αυτή.  
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    Συνοπτικά: ο καθορισµός θέσεων πρέπει να γίνει έξη µήνες πριν τη λήξη του έτους 

• η έγγραφη πρόσκληση προς ΕΠΑΕ για γνωµοδότηση τουλάχιστον 

5                 

                                   µήνες πριν 

• η ΕΠΑΕ πρέπει να γνωµοδοτήσει µέσα σε 1 µήνα από την 

πρόσκληση 

• η απόφαση του ΟΤΑ να εκδοθεί 3 µήνες πριν τη λήξη του έτους. 

 

3. Το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης των προαναφερόµενων χώρων ανήκει σους ΟΤΑ,    

     σύµφωνα µε τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για την εκµίσθωση ακινήτων των   

     ∆ήµων και για την παραχώρηση χρήσης. 

4. Κατά µήκος των Εθνικών οδών εκτός κατοικηµένων περιοχών, οδών ταχείας κυκλοφορίας    

    καθώς  και σε χώρους εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ), την αρµοδιότητα καθορισµού    

    χώρων όπου επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήµισης, ανήκει στον Γ.Γ. Περιφέρειας. 

          Εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. ∆ηλαδή  

    οι χώροι καθορίζονται ύστερα από γνώµη της δευτεροβάθµιας ΕΠΑΕ και της ΑΕ  

    Εκµετάλλευσης και διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων (ΤΕΟ) για τµήµατα εθνικών οδών   

    εκτός κατοικηµένων περιοχών µε επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας ανώτερο των 70 km/h.,ή   

    του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) αντίστοιχα. 

5. Το δικαίωµα παραχώρησης χρήσης των καθοριζοµένων χώρων της προηγούµενης  

    παραγράφου κατά µήκος εθνικών οδών εκτός κατοικηµένων περιοχών, των  

    αυτοκινητοδρόµων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας και των χώρων των Σ.Ε.Α., ανήκει στο    

    ΤΕΟ ΑΕ, µε την επιφύλαξη εκείνων των οποίων η εκµετάλλευση έχει παραχωρηθεί από το  

    ∆ηµόσιο σε άλλο φορέα. Στις συµβάσεις παραχώρησης, ο αντισυµβαλλόµενος έχει την  

    Υποχρέωση της γενικής καθαριότητας του αντίστοιχου τµήµατος και του περιβάλλοντος  

    Χώρου.  

Τονίζεται η παράλληλη τήρηση του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 που διατηρούνται σε ισχύ. 

(ΚΟΚ) 

6. Η προβολή κάθε είδους διαφήµισης, σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, επιτρέπεται µετά από  

    έκδοση σχετικής αδείας (παρ. 2 άρθρου 5). 

7. Η προβολή κάθε είδους διαφήµισης στους χώρους των σιδηροδροµικών, λιµενικών και  

    αεροπορικών σταθµών, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων,   

   ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δηµόσιας χρήσης οχηµάτων ή στην εξωτερική  

   επιφάνειά τους επιτρέπεται µετά από έκδοση σχετικής αδείας (παρ. 3 άρθρου 5).  

   Στην περίπτωση των διαφηµίσεων της παρ. αυτής (οχήµατα) εφαρµόζονται οι διατάξεις της  

   παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2696/99 (ΚΟΚ): 

   «Η αναγραφή ή τοποθέτηση διαφηµίσεων στο εσωτερικό ή εξωτερικό του αµαξώµατος  

    αυτοκινήτων οχηµάτων, τα οποία εκτελούν δηµόσια συγκοινωνία, επιτρέπεται µόνο   

    εφόσον δεν ανατρέπεται ο οµοιόµορφος χρωµατισµός που χαρακτηρίζει το δηµόσιο µέσο  

    µεταφοράς, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού  
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    Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

8. Με την παράγραφο αυτή όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 12β του άρθρου 13 του      

    Ν.3212/03 ορίζεται ότι οι όροι και προϋποθέσεις τοποθέτησης, όπου επιτρέπεται η   

    προβολή υπαίθριας διαφήµισης, η µορφή, το µέγεθος και τα υλικά από τα οποία  

    αποτελούνται, οι επιβαλλόµενες αποστάσεις από τη ρυµοτοµική γραµµή και το    

    κράσπεδο του πεζοδροµίου, οι επιβαλλόµενες αποστάσεις µεταξύ των πλαισίων καθώς  

    και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη χρήση των χώρων και των πλαισίων, ρυθµίζονται µε  

    ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης  

    και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση 52138/2003 που αναλύεται στη σελ. 

 

    Με όµοια απόφαση µπορεί να επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευών άλλης µορφής και    

    τεχνολογίας και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης τους. Επίσης µε  

    όµοια απόφαση µπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στο οικείο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό   

    συµβούλιο µε απόφασή του, να καθορίζει ειδικότερες προδιαγραφές, καθώς και   

    ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις σύµφωνα µε τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Άρθρο 4: Γενικοί όροι για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης. 

1. Η υπαίθρια διαφήµιση γίνεται υποχρεωτικά σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και 

κινητά πλαίσια που κατασκευάζονται µε βάση της προδιαγραφές που ρυθµίζονται 

όπως αναφέρθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 3. 

2. Σε κάθε υπαίθρια διαφήµιση πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο: 

• Ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του διαφηµιστή ή του 

διαφηµιζόµενου και ο αριθµός αδείας που χορηγήθηκε (σύµφωνα µε το 

επόµενο άρθρο 5).                                                                                      

∆ιαφηµίσεις στις οποίες δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία αφαιρούνται 

αµέσως µε ευθύνη του ∆ηµάρχου ή προκειµένου για χώρους κατά µήκος των 

Εθνικών κλπ οδών εκτός κατοικηµένων περιοχών, µε ευθύνη του ΓΓ της 

περιφέρειας. 

 

Άρθρο 5: Άδεια για την υπαίθρια διαφήµιση και την τοποθέτηση πλαισίων διαφηµίσεων: 

1. Για την: υπαίθρια διαφήµιση που διενεργείται στους καθορισµένους κοινόχρηστους, 

δηµόσιους ή κοινοτικούς χώρους: 

• Απαιτείται έκδοση αδείας για την υπαίθρια διαφήµιση. Η άδεια αυτή χορηγείται µε 

απόφαση του ∆ηµάρχου µετά από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα 

στοιχεία για τον προσδιορισµό του τέλους διαφήµισης (σύµφωνα µε σχετικές 

διατάξεις). 

• Απαιτείται επίσης έκδοση αδείας και για την τοποθέτηση πλαισίων από το διαφηµιστή 

ή το διαφηµιζόµενο. Η άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου αφού 

προηγηθεί έλεγχος από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου τα οποία εξετάζουν αν τα 
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πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ που 

εκδίδεται κατά την παρ. 8 του άρθρου 3.  

 

1. Για τη χορήγηση άδειας προβολής υπαίθριας διαφήµισης ή για την τοποθέτηση 

πλαισίων διαφήµισης σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο απαιτείται επίσης και η προηγούµενη  

• γνώµη του αρµόδιου Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων Υπουργείου Πολιτισµού, που 

εξετάζει αν περιορίζεται η θέα και προκαλείται υποβάθµιση µνηµείων και 

αρχαιολογικών χώρων καθώς   και 

• η γνώµη της πρωτοβάθµιας ΕΠΑΕ η οποία εξετάζει αν θίγεται η αισθητική της 

περιοχής, αν    επιβαρύνεται στατικός το κτίριο ή αν δηµιουργείται σε αυτό τεχνικό 

πρόβληµα από τη διαφηµιστική κατασκευή. 

Οι προαναφερόµενες γνώµες παρέχονται µέσα σε προθεσµία 1 µηνός από την υποβολή 

της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη η άδεια εκδίδεται χωρίς αυτές 

και ισχύει 3 χρόνια. Μπορεί δε να ανανεωθεί µία ή περισσότερες φορές µε την ίδια 

διαδικασία. 

2. Για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης και την τοποθέτηση πλαισίων στους χώρους και τα    

     οχήµατα  της περ. γ. της παρ. 2 άρθρου 1. απαιτείται άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε  

     την παρ. 1 του  παρόντος άρθρου, που ισχύει για 3 χρόνια και ανανεώνεται µε την ίδια  

     διαδικασία.  

     Για τις διαφηµίσεις και τα πλαίσια που τοποθετούνται µέσα ή στην εξωτερική επιφάνεια  

     των οχηµάτων αρµόδιος ∆ήµος για τη χορήγηση της άδειας είναι αυτός, στα διοικητικά  

     όρια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση του εκµεταλλεύεται τα οχήµατα. 

3. Για τις διαφηµίσεις από αέρα αρµόδιος για τη χορήγηση της αδείας είναι εκείνος στα  

     διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση του διαφηµιζοµένου. 

 

Άρθρο 6: Επιγραφές 

1.  Οι επιγραφές που προσδιορίζουν τη θέση, τη διεύθυνση, την ιδιότητα, την επαγγελµατική   

     δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή την επωνυµία και το αντικείµενο δραστηριότητας,  

     ενώσεως φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  

     γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετα η αναγραφή σε  

     άλλη γλώσσα µε µικρότερα στοιχεία. 

2.  Οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και η διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε  

     κτίρια και κοινόχρηστους χώρους καθώς και η µορφή του περιεχοµένου τους και κάθε  

     άλλο σχετικό θέµα, καθορίζονται µε ΚΥΑ. 

 Με την απόφαση αυτή µπορεί α) να ορίζεται ότι για την τοποθέτηση επιγραφών,    

     απαιτείται  προηγούµενη άδεια του ∆ήµου, εφ’ όσον οι διαστάσεις του υπερβαίνουν    

     ορισµένο µέγεθος ή έχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο και β) να καθορίζεται ο τρόπος  

     και τα αρµόδια όργανα ελέγχου.  

          Προβλέπεται επιβολή προστίµου ύψους 200.000 – 2.000.000 δρχ. ανάλογα µε τις  

     περιστάσεις και τη βαρύτητα της παράβασης (υπέρ ∆ήµου). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ήδη εκδόθηκε η 38110/2002 το άρθρο 2 της οποίας αφορά στις επιγραφές, και   

όπως προβλέπεται, µετά την έκδοσή της καταργείται το άρθρο 20 του Ν.1577/85 (ΓΟΚ)     

3. Τα πρόστιµα µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών,    

    ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων  

    Έργων, Οικονοµικών και Πολιτισµού. 

 

Άρθρο 7:  Παραχώρηση των καθορισµένων για την υπαίθρια διαφήµιση χώρων για την  

     προβολή δραστηριοτήτων και µηνυµάτων, χωρίς αντάλλαγµα και χωρίς τέλος διαφήµισης,    

     σε νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν  κοινωφελείς σκοπούς, γίνεται µε απόφαση του  

     ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του Γ.Γρ. Περιφέρειας. 

 

 Άρθρο 8: ∆ιοικητικές κυρώσεις 

1. Στους διαφηµιστές και σε όσους µισθώνουν και εκµεταλλεύονται χώρους υπαίθριας   

    διαφήµισης, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόµου αυτού και των  

    σχετικών κανονιστικών πράξεων, επιβάλλεται πρόστιµο. 

2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποδίδεται στον   

    οικείο ΟΤΑ, στα διοικητικά όρια του οποίου έγινε η παράβαση ή του Γ.Γ. Περιφέρειας   

    και αποδίδεται στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) εφόσον η παράβαση έγινε κατά  

    µήκος των εθνικών ή επαρχιακών οδών, αυτοκινητοδρόµων κλπ. 

3. Το ύψος του προστίµου ανέρχεται από 500.000 µέχρι 10.000.000δρχ. αναλόγως µε τις   

    περιστάσεις. 

4. Το ύψος του προστίµου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε Κ.Υ.Α.  

5.  Πρόστιµο επιβάλλεται και σε βάρος των διαφηµιζοµένων, στις περιπτώσεις που  

     προβάλλεται διαφήµιση εκτός των χώρων που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό. 

  

Άρθρο 9:  (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του Ν.3212/2003) Η αφαίρεση των 

παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών 

1. Γίνεται µε την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού: 

• Με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας ή από υπάλληλο της Περιφέρειας που 

εξουσιοδοτείται από τον Γ.Γ. Περιφέρειας, για πλαίσια, διαφηµίσεις, 

επιγραφές εντός των ζωνών απαγόρευσης κατά µήκος των εθνικών και 

επαρχιακών οδών κ.λ.π. (άρθρο !) 

• Με απόφαση του ∆ηµάρχου σε κάθε άλλη περίπτωση. 

           Σε περίπτωση επανατοποθέτησης, η αφαίρεση γίνεται µε βάση την αρχική απόφαση 

2. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης οι κατά περίπτωση αρµόδιοι φορείς 

υποχρεούνται να αφαιρέσουν τις παράνοµες διαφηµίσεις, επιγραφές, πλαίσια και 

υποστηρίγµατα, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου στον οποίο 

συντελέσθηκε η παράβαση, ανεξάρτητα από την επιβολή προστίµου και χωρίς 

ευθύνη για την τύχη των αφαιρουµένων κατασκευών, υλικών ή επιγραφών 
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3. Οι κύριοι και κάτοχοι των χώρων στους οποίους έγινε η παράβαση, οφείλουν να 

επιτρέπουν την είσοδο στα συνεργεία και να ανέχονται την παρουσία τους στο χώρο 

και τη διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την αφαίρεση των 

διαφηµίσεων, πλαισίων κλπ. Η αστυνοµία οφείλει να παρέχει τη συνδροµή της 

εφόσον τους ζητηθεί. 

4. Οι εργασίες µπορούν να ανατίθενται σε ιδιώτες αν ο ∆ήµος ή η Περιφέρεια δεν 

διαθέτουν συνεργεία 

5. Οι δαπάνες αφαίρεσης, αποκατάστασης του χώρου και κάθε άλλη δαπάνη που θα 

απαιτηθεί, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων µε απόφαση του ∆ηµάρχου ή του 

Γ.Γ. Περιφέρειας αντίστοιχα. 

6. Κατά της απόφασης αφαίρεσης (παρ.1) επιτρέπεται η προσφυγή µέσα σε 15 µέρες 

από την κοινοποίησή της ενώπιον του διοικητικού εφετείου, η οποία επιδίδεται στο 

δήµο ή στην Περιφέρεια µε φροντίδα του ενδιαφεροµένου µέσα στην ίδια προθεσµία. 

Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. 

7. Η προσφυγή συζητείται υποχρεωτικά µέσα σε ένα µήνα. 

8. Πλαίσια και διαφηµίσεις που 

• τοποθετήθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους που δεν καθορίστηκαν για το 

σκοπό αυτό, ή 

• δεν αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 

θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα χωρίς προηγούµενη έκδοση σχετικής 

απόφασης  από τον κατά περίπτωση αρµόδιο. 

Κεφάλαιο Β’  

Άρθρο 10. Στις παρ. 1,2 και 3 καθορίζονται οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους 

παραβάτες των προηγούµενων διατάξεων, ανάλογα µε την περίπτωση ενώ κατά την παρ. 

      4. Τιµωρούνται ως αυτουργοί ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού  

          προσώπου, οι πρόεδροι ∆.Σ. οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι Α.Ε., οι  

          διαχειριστές ΕΠΕ, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή διαχείριση άλλων  

          νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δηµοτικών και κοινοτικών νοµικών  

          προσώπων καθώς και δηµοτικών επιχειρήσεων, που αναθέτουν διαφηµιστικές πράξεις  

          κατά παράβαση των διατάξεων. 

 

Άρθρο 11. Μεταβατικές διατάξεις. 

          Ορίζονται προθεσµίες για την αποκατάσταση των µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 

αυτού, παραβάσεων και παραλείψεων. 

Κεφάλαιο Β’  

Άρθρο 15.  ορίζονται οι Καταργούµενες ∆ιατάξεις µετά τη δηµοσίευση του παρόντος 

νόµου , καθώς και µετά την έκδοση σχετικών ρυθµιστικών αποφάσεων. 

           Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων από 1 έως 9 του Ν. 1491/1984 πλήν των 

άρθρων 3 και 4 που παραµένουν σε ισχύ, και τα οποία περιγράφονται παρακάτω: 
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3.  Ν.1491/1984 «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης ιδεών, τον τρόπο 
διενέργειας της εµπορικής διαφήµισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης 

2.  και άλλες διατάξεις» 
 

Άρθρο 3. Προβολή πολιτικών και άλλων µηνυµάτων. 

1. Με αποφάσεις των κατά περίπτωση αρµοδίων φορέων όπως εκδίδονται βάσει των 

σχετικών ισχυουσών διατάξεων, καθορίζονται οι δηµόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι 

που θα χρησιµοποιούν τα πολιτικά κόµµατα, οι µαθητικές, οι φοιτητικές,  

συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ενώσεις προσώπων που δεν 

επιδιώκουν κερδοσκοπικούς σκοπούς και τα σωµατεία για την προβολή µε 

οποιονδήποτε τρόπο ιδεών, προσώπων ή πραγµάτων, µε επικόλληση εντύπων ή 

χειρογράφων κάθε µορφής, ανάρτηση, αναγραφή ή προβολή διαφηµίσεων, 

συνθηµάτων, ονοµάτων, συµβόλων, παραστάσεων ή προσκλήσεων.  

2. Αυτές οι πράξεις προβολής γίνονται από τους από τους προαναφερόµενους φορείς 

µόνο στους επιτρεπόµενους χώρους και µόνο µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή 

προσωρινά και κινητά πλαίσια, όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. 

3. Η διάθεση των χώρων γίνεται αναλογικά, επί ίσοις όροις, δεν απαιτείται άδεια για τη 

ρήση τους και δεν καταβάλλεται τέλος. 

4. Κατ’ εξαίρεση των απαγορευτικών διατάξεων επιτρέπεται η επικόλληση εντύπων 

από αυτούς τους φορείς, σε µόνιµα πλαίσια στους στύλους των οργανισµών κοινής 

ωφέλειας και των ΟΤΑ. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η σχετική άδεια χωρίς 

να καταβάλλεται τέλος. Για την άδεια αυτή απαιτείται η γνώµη των οικείων 

οργανισµών.   

 

Άρθρο 4. Προεκλογική περίοδος  

1. Κατά την προεκλογική περίοδο βουλευτικών, δηµοτικών, ευρωεκλογών ή 

δηµοψηφίσµατος, τα δηµοτικά συµβούλια υποχρεούνται 30 µέρες πριν από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής των δηµοτικών εκλογών και 4 ηµέρες από την προκύρηξη 

των βουλευτικών κλπ να διαθέσουν µε απόφασή τους στα πολιτικά κόµµατα και τους 

συνδυασµούς υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους, όλους τους 

κοινόχρηστους και δηµοτικούς χώρους που έχουν καθορισθεί για την προβολή 

διαφηµίσεων. Αναστέλλεται για την περίοδο αυτή η ισχύς των µισθώσεων. Μέσα σε 

οκτώ µέρες µετά τις εκλογές οι χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τα 

πράγµατα µε δικές τους δαπάνες. 

2. Αν οι χώροι δε διατεθούν µε απόφαση στην προβλεπόµενη προθεσµία, αυτό γίνεται 

µε απόφαση νοµάρχη. 

3. Η διάθεση των χώρων γίνεται αναλογικά και επί ίσοις όροις. 
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4.  Απόφαση 38110/2002 
Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, 
καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και 
κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/2001 
Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών 

• Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

• Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

• Πολιτισµού 

Εκδόθηκε βάσει του άρθρου 2 παρ. 3 και 6 του Ν. 2946/01 για τη ρύθµιση των εξής: 

 

Άρθρο 1. Όροι και προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση ανάρτηση πανώ σε προσόψεις  

               κτιρίων. 

1. Για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων είναι 

δυνατή η ανάρτηση πανώ στις προσόψεις κτιρίων στα οποία πραγµατοποιούνται οι 

εκδηλώσεις αυτές καθώς και σε κτίρια µε αµιγή χρήση που ανήκουν στους φορείς 

που τις διοργανώνουν, µε τις εξής προδιαγραφές: 

 α. Τοποθετούνται παράλληλα στις όψεις του κτιρίου. Έχουν συνολική 

επιφάνεια έως 20% της αντίστοιχης όψης. 

 β. ∆εν επιτρέπεται να καλύπτουν τα παράθυρα και τα διαφανή τµήµατα των   

         υαλοστασίων που είναι απαραίτητα για τον απαιτούµενο φυσικό φωτισµό. 

 γ. Να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 0.50 από τη νοητή κατακόρυφο 

του άκρου   

         του κρασπέδου του πεζοδροµίου και σε ύψος τουλάχιστον 5,00µ.  

 δ. Να µην υπερβαίνουν το µέγιστο ύψος του κτιρίου. 

 ε. Τοποθετούνται σε θέσεις που προβλέπονται από αρχιτεκτονική µελέτη και 

µετά από   

         έγκρισή της ΕΠΑΕ. 

2. Επιτρέπεται η αναγραφή της επωνυµίας του χορηγού (ων) της εκδήλωσης µε 

στοιχεία όχι µεγαλύτερα των άλλων λέξεων. 

3. Τοποθετούνται το νωρίτερο ένα µήνα πριν την εκδήλωση και αφαιρούνται µέσα σε 2 

εργάσιµες µέρες από τη λήξη τους µε ευθύνη του οργανωτή φορέα. 

4. Απαιτείται άδεια ΟΤΑ (ατελώς) µετά από έγκριση της ΕΠΑΕ και έλεγχο τήρησης των 

ανωτέρω προδιαγραφών από τον ΟΤΑ. 

5. Απαγορεύεται ανάρτηση πανώ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους. 

Επιτρέπεται πλησίον αρχαίου ή νεοτέρου µνηµείου µε άδεια από την αρµόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού µετά από τη γνώµη του Συµβουλίου. 

6. Για τους παραβάτες εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.2946/01. 

 

 

 



 65

Άρθρο 2. Προϋποθέσεις, προδιαγραφές και διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε  

                κτίρια και κοινόχρηστους χώρους. 

1. Οι επιγραφές καταστηµάτων, γραφείων, κατοικιών που είναι σχετικές µε εργασίες 

που εκτελούνται στους χώρους αυτούς τοποθετούνται παράλληλα µε τις όψεις του 

κτιρίου. 

2. Η τοποθέτηση επιτρέπεται µόνο στο ισόγειο του κτιρίου (µε την επιφύλαξη της παρ. 

5) 

3. Είτε η αρχιτεκτονική µελέτη, που εγκρίνεται µε έκδοση οικοδοµικής αδείας, προβλέπει 

θέσεις για την τοποθέτηση επιγραφών στο ισόγειο, είτε σε κάθε άλλη περίπτωση, η 

τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται µόνο µε τις εξής προϋποθέσεις: 

• Μέγιστο συνολικό ύψος επιγραφής 0,70µ. 

• Μπορούν να προεξέχουν από την όψη µέχρι 0,20µ. 

• Αν υπάρχει εµφανής κάνναβος στην όψη, αυτές τοποθετούνται µεταξύ των 

υποστυλωµάτων χωρίς να τα επικαλύπτουν. 

• Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή 

τµήµατα των υαλοστασίων. 

4. Εάν στην εγκεκριµένη µε οικοδοµική άδεια, αρχιτεκτονική µελέτη, προβλέπονται 

θέσεις επιγραφών στο ισόγειο, η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται µόνο στις 

θέσεις αυτές. 

5. Σε κτίρια µε ενιαία χρήση, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η τοποθέτηση µιας µόνο 

επιγραφής πάνω από το ισόγειο (και αυτή παράλληλα) που υπόκειται στους ίδιους 

πιο πάνω περιορισµούς. Μπορεί όµως να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία µε 

διαστάσεις 0,70 Χ 0,70 (max.) που µπορεί να διατάσσονται και καθέτως σε µια στήλη 

µέγιστου πλάτους ενός στοιχείου (µέχρι 0,70). Εάν από την εγκεκριµένη µε 

οικοδοµική άδεια µελέτη προβλέπεται θέση τοποθέτησης επιγραφής πάνω από το 

ισόγειο, η τοποθέτηση επιτρέπεται µόνο σ’ αυτή τη θέση. 

6. Κατ’ εξαίρεση: Επιγραφές φαρµακείων, κλινικών, νοσοκοµείων επιτρέπεται να είναι 

κάθετες προς την όψη µε διαστάσεις το πολύ: 0,70Χ0,70Χ0,26 και να µην απέχουν 

από την όψη περισσότερο των 0,30µ. Ελάχιστη απόσταση του κάτω µέρους των 

επιγραφών 3,00µ. Από τη στάθµη του πεζοδροµίου και η εξωτερική πλευρά τους 

τουλάχιστον 0,50µ. Από την κατακόρυφο του κρασπέδου του πεζοδροµίου. 

7. Απαγορεύεται τοποθέτηση επιγραφών σε στηθαία, κιγκλιδώµατα εξωστών και στις 

λειτουργικές προεξοχές (έρκερ). 

8. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στους χώρους που αναφέρονται 

στην παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2946/01(αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) 

9. Ορίζονται περιορισµοί για το είδος των φωτεινών επιγραφών: ανώτατη ένταση 250 

κηρία, όχι µέσα δηµιουργίας οπτικών εντυπωσιασµών, όπως τρεµολαµπυρίσµατα, 

χρωµατικές εναλλαγές κλπ. 

10. Οι επιγραφές που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 30 µέτρων από δασική 

έκταση πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά µε πυραντοχή τουλάχιστον 240 λεπτών. 
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11. Επιτρέπονται οι ενηµερωτικές επιγραφές επί τοίχου στις εισόδους κτιρίων ή στην 

αυλόθυρα µε διαστάσεις µέγιστες 0,20Χ0,30 µ. (ιδιότητα ενοίκων). 

12. Επιγραφές πρατηρίων καυσίµων – ισχύουν προδιαγραφές άλλων διατάξεων. 

13. Σε αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύεται η τοποθέτηση ισχύουν όσα και για τα 

πανώ. 

14. Για τους παραβάτες εφαρµόζονται κυρώσεις. 
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4. Απόφαση 52138/2003 
Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης 
ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εµπορικής 
διαφήµισης, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/2001 

 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών 

• Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

• Ανάπτυξης 

• Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

• Πολιτισµού 

Εκδόθηκε βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 2946/01 για τη ρύθµιση των εξής: 

Άρθρο 1.  Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήµισης 

• Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω 

από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισµούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς 

και σε τόπους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. 

• Σε µνηµεία, στον περιβάλλοντα χώρο και στις ζώνες προστασίας τους και σε 

παραδοσιακά κτίρια. 

• Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες ΟΤΑ και άλλων ΝΠ∆∆. 

• Σε κοιµητήρια, κτίρια ιερών ναών κάθε θρησκείας και δόγµατος και στον 

περιβάλλοντα χώρο τους. 

• Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δηµόσιου τοµέα (όπως καθορίζονται 

και στις προαναφερθείσες διατάξεις). 

• Σε στοές κτιρίων. 

• Σε πινακίδες δηµόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήµανσης και στους 

φωτεινούς σηµατοδότες. 

 

Άρθρο 2.  Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήµισης 

• Μόνο µέσα σε ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια (διαφηµιστικά πλαίσια), που 

τοποθετούνται στούς χώρους που έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας 

διαφήµισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2946/01. 

• Η τοποθέτηση και οι προδιαγραφές κατασκευής τους, διέπονται από όσα 

ορίζονται στο Ν.2946/01 καθώς και από τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται µε τα επόµενα άρθρα της παρούσας απόφασης 

 

Άρθρο 3.  Καθορισµός των προδιαγραφών κατασκευής των διαφηµιστικών πλαισίων,  

                για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης, και γενικοί όροι τοποθέτησής τους. 

1. Τα διαφηµιστικά πλαίσια αποτελούνται από ωφέλιµη επιφάνεια και σκελετό 

(κορνίζα) που συγκρατεί την επιφάνεια αυτή. Επιτρεπόµενες διαστάσεις της  

ωφέλιµης επιφάνειας: πολλαπλάσιες του παραλληλόγραµµου 0,70µ.Χ1,05µ. 

(µονάδα) και µέχρι 32 µονάδες συνολικά ανάλογα µε τη θέση που τοποθετείται το 

πλαίσιο. ΄Όταν τοποθετούνται σε σειρές, ο αριθµός των µονάδων κάθε σειράς 
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πρέπει να είναι ίσος. Μέγιστο πλάτος του σκελετού (κορνίζας) µέχρι 0,20µ. Το κάτω 

µέρος του πλαισίου πρέπει να απέχει από το έδαφος το πολύ 0,20µ.(εκτός των 

τύπου «ΠΙΖΑ» και «ΡΑΚΕΤΑ». 

2. Επιτρεπόµενα υλικά κατασκευής: είτε γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα, είτε προφίλ 

αλουµινίου ή άλλο ανθεκτικό υλικό, καθώς επίσης και συνδυασµό αυτών.                                   

Εσωτερικά πρέπει να φέρουν ενίσχυση, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη     

                  σταθερότητα σε πλευρικές ανεµοπιέσεις και το αµετάθετο της κατασκευής. 

3. Η Βαφή: να εξασφαλίζεται η διάρκεια και η σταθερότητά της 

4. Η στήριξη: α) των σταθερών πλαισίων στο έδαφος: µε εγκιβωτισµό των       

κατακόρυφων στοιχείων σε βάση από σκυρόδεµα κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους για την εξασφάλιση σταθερής πάκτωσης. β) των κινητών πλαισίων 

επιτρέπεται να γίνεται µε τοποθέτηση νεκρών φορτίων στη βάση τους.                    

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτηση αντηρίδων. 

5. Για κάθε πλαίσιο, πρέπει να υποβάλλεται στο ∆ήµο υπεύθυνη δήλωση πολιτικού 

µηχανικού µε την οποία πιστοποιείται η στατική επάρκεια του πλαισίου. 

6. Φωτεινά ή φωτιζόµενα πλαίσια: η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να φέρει όλα 

τα στοιχεία που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία της. (ασφάλειες, 

αντιηλεκτροπληξιακοί αυτόµατοι διακόπτες, γειώσεις κλπ). 

7. Στα ανωτέρω πλαίσια, η ένταση του φωτισµού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά 

περισσότερο από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στο δηµόσιο 

χώρο, στον οποίο βρίσκονται. Ο φωτισµός δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί µέσα 

δηµιουργίας οπτικών εντυπωσιασµών. Για την ηλεκτροδότησή τους, υποβάλλονται 

στη ∆ΕΗ υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου εγκαταστάτη, υπογεγραµµένες από 

διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο ή µηχανολόγο µηχανικό. 

8. Στα πλαίσια που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 30µ. από δασικές 

εκτάσεις ή εκτάσεις µε πλούσια βλάστηση, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν 

υλικά µε πυραντοχή µικρότερη των 240 λεπτών. 

               ∆ιαφηµιστικά πλαίσια τύπου: 

9. «ΠΙΖΑ»  Φέρουν έως δύο ισοµεγέθεις επίπεδες επιφάνειες, τοποθετηµένες 

αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Μέγιστες διαστάσεις ωφέλιµης επιφάνειας: 

κατακόρυφη 2,0µ., οριζόντια 3,0µ. Απόσταση της κορνίζας από το έδαφος 2,5µ. 

τουλάχιστον. Ανώτατο ύψος 5,0µ. από το γύρω έδαφος. 

10. «ΡΑΚΕΤΑ» Φέρουν έως δύο ισοµεγέθεις επίπεδες ωφέλιµες επιφάνειες, 

τοποθετηµένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Μέγιστες διαστάσεις ωφέλιµης 

επιφάνειας: κατακόρυφη 2,0µ., οριζόντια 1,30µ. Απόσταση της κορνίζας από το 

έδαφος 2,5µ. τουλάχιστον. Ανώτατο ύψος 5,0µ. από το γύρω έδαφος. 

11.  «ΠΥΡΓΟΣ» Είναι κυλινδρικά ή τριγωνικά. Φέρουν έως τρεις ισοµεγέθεις ωφέλιµες  

επιφάνειες. Μέγιστη διατοµή 1,20τ.µ. Μέγιστο ύψος 3,60µ. Απόσταση της κορνίζας 

από το έδαφος το πολύ 0,15µ.  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων σε: 
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12. οδόστρωµα, διαχωριστικές νησίδες, νησίδες ασφαλείας και οδόστρωµα των 

οδών  

      παρόδιας εξυπηρέτησης, ελεύθερη όδευση πεζών οδηγό τυφλών και κεκλιµένα  

      επίπεδα (ράµπες και σκάφες) ακόµη και όταν αυτά δεν έχουν διαµορφωθεί. 

13. µπροστά από καταστήµατα, εµπορικές επιτυχίες και κατοικίες, όταν 

επηρεάζεται ο  

     φωτισµός τους, η θέα τους ή η πρόσβαση σε αυτά. 

14. σε σηµεία που προκαλούν ενόχληση στους χρήστες των κοινοχρήστων χώρων 

και   

     τους ενοίκους των παρακείµενων κτιρίων, µε δονήσεις θορύβους ή έντονο 

φωτισµό. 

15. Τα διαφηµιστικά πλαίσια στα πεζοδρόµια, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε 

ακτίνα      

      τουλάχιστον 100µ. από άλλο διαφηµιστικό πλαίσιο. 

16. Τα διαφηµιστικά πλαίσια σε γήπεδα εκτός σχεδίου, τοποθετούνται υποχρεωτικά 

σε  

      ακτίνα τουλάχιστον 1.000µ. από άλλο διαφηµιστικό πλαίσιο. 

17. Η διαφήµιση επικολλάται ή απεικονίζεται στην επιφάνεια των πλαισίων-

στοιχείων.       

      ∆ιαφηµίσεις που εξέχουν από την επιφάνεια αυτή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή 

είναι  

      ανάγλυφες, απαγορεύονται. 

18. Τυχόν ειδικές διατάξεις που επιβάλλουν επιπλέον προϋποθέσεις, 

περιοριστικούς  

      όρους και προδιαγραφές, κατισχύουν. 

 

Άρθρο 4.  Επιτρεπόµενοι τύποι και µεγέθη διαφηµιστικών πλαισίων ανάλογα µε τη θέση 

τοποθέτησής τους. 

1. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ  ΧΩΡΟΙ: 

Α. Πεζοδρόµια 

Στα πεζοδρόµια επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων τύπου 

«ΡΑΚΕΤΑ», µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Η νοητή κατακόρυφος της κορνίζας τους να απέχει από το κράσπεδο του 

πεζοδροµίου τουλάχιστον 1,00µ. 

• Η κορνίζα πρέπει να απέχει από τη ρυµοτοµική γραµµή τουλάχιστον 2,50µ. 

• Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εξυπηρέτηση ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες. 

• Να απέχουν εκατέρωθεν και καθ΄ ύψος τυχόν φωτεινού σηµατοδότη 

ρύθµισης κυκλοφορίας, τουλάχιστον 20µ. 

• ∆εν επιτρέπεται να είναι φωτεινά. 



 70

      Β. Πλατείες 

     Στις πλατείες επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων τύπου «ΠΥΡΓΟΣ». 

     Αυτά επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα, εφόσον έχει επιτραπεί αυτό για τη  

     συγκεκριµένη θέση, µε την απόφαση καθορισµού χώρων για υπαίθρια διαφήµιση. 

     Γ. Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 

     Σε πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις, στον αιγιαλό και την παραλία και γενικά σε κάθε 

άλλο  

     κοινόχρηστο χώρο, απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων, τόσο µέσα  

     στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους, όσο και στο µήκος των ορίων τους. 

Προκειµένου  

     για κατοικηµένες περιοχές, η απαγόρευση τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων κατά  

     µήκος του ορίου, καταλαµβάνει σε κάθε περίπτωση όλη την έκταση του πλησιεστέρου  

     προς το όριο αυτό πεζοδροµίου της οδού. 

     ∆. Στέγαστρα στάσεων 

     Στα στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνίών,  

     επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός διαφηµιστικού πλαισίου µεγίστων διαστάσεων:  

     οριζόντια 1,40µ., κατακόρυφη 2,00µ. 

     Επιτρέπεται στα πλαίσια αυτά η διαφήµιση µε εναλλασσόµενα µηνύµατα συχνότητας 

όχι  

     µικρότερης του ενός µηνύµατος ανά 10 λεπτά. Επιτρέπεται να είναι φωτεινά. 

     Ε. Περίπτερα 

     Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων ,φωτεινών ή µη, σε πλαίσιο ύψους 0,40µ. 

από τη  

     βάση της στέγης του περιπτέρου. Να µη προεξέχει πέραν των διαστάσεων της βάσης 

του    

     περιπτέρου που επιτρέπονται. Απαγορεύεται διαφήµιση στο κινητό προστέγασµα 

(τέντα). 

 

2. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ: 

Α. Περιφράξεις οικοπέδων 

• Οι διαστάσεις της ωφέλιµης επιφάνειας των διαφηµιστικών πλαισίων που 

τοποθετούνται επί των περιφράξεων των οικοπέδων, είναι ακέραια πολλαπλάσια 

της µονάδας 0,70µΧ1,05µ, µε µέγιστο όριο τις 32 µονάδες συνολικά, µέγιστο 

µήκος τα 11,20µ (16Χ0,70µ) και µέγιστο ύψος 2,10µ (2Χ1,05µ) 

• Τοποθετούνται υποχρεωτικά κατά µήκος της οικοδοµικής γραµµής (µε τήρηση 

των υποχρεωτικών στοών και πρασιών), παράλληλα και ευθύγραµµα µε αυτήν 

και όχι σε τεθλασµένες γραµµές. 

• ∆εν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα. 
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Β. Γήπεδα εκτός σχεδίου 

• Σε γήπεδα εκτός σχεδίου επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων 

τύπου «ΠΙΖΑ» ύστερα από άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

του Ν.2946/01 µε παράλληλη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 

2696/99. 

• Τα διαφηµιστικά πλαίσια απέχουν µεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1.000µ. 

• ∆εν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα. 

             Γ. Ακάλυπτες µεσοτοιχίες και τυφλές όψεις κτιρίων 

             Επιτρέπονται µόνο εικαστικές παρεµβάσεις µη εµπορικού χαρακτήρα, που   

             χρηµατοδοτούνται από χορηγίες. Ο χορηγός, επιτρέπεται να εµφανίζει την επωνυµία ή  

             το λογότυπό του, σε επιφάνεια όχι µεγαλύτερη από το 2,5% της συνολικής επιφάνειας  

             της εικαστικής παρέµβασης. Η πράξη αυτή αποτελεί διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος   

             διαφήµισης. 

 

Άρθρο 5.  ∆ιαφηµιστικά πλαίσια σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών 

σταθµών και σε στάδια. 

         Οι διαφηµίσεις στους χώρους αυτούς τοποθετούνται υποχρεωτικά σε πλαίσια και  

         εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.  

   Οι διαστάσεις της ωφέλιµης επιφάνειας των πλαισίων που τοποθετούνται, είναι   

   ακέραια πολλαπλάσια της µονάδας 0,70µΧ1,05µ, µε µέγιστο όριο τις 32 µονάδες  

   συνολικά, µέγιστο µήκος τα 11,20µ (16Χ0,70µ) και µέγιστο ύψος 2,10µ (2Χ1,05µ). 

   Ειδικότερες προδιαγραφές των πλαισίων και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις,  

   καθορίζονται από τον φορέα στον οποίο ανήκει η εκµετάλλευση των ανωτέρω 

χώρων. 

Άρθρο 6.  Εξουσιοδοτική διάταξη 

         Με απόφαση του ∆ηµοτικού ή του Κοινοτικού Συµβουλίου µπορεί να καθορίζονται  

         ειδικότερες προδιαγραφές κατασκευής και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις  

         τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, επί πλέον των όσων καθορίζονται µε την  

         απόφαση αυτή, σύµφωνα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

         Με τις αποφάσεις αυτές δεν επιτρέπεται να αυξάνονται οι µέγιστες διαστάσεις των  

         πλαισίων, όπως καθορίζονται µε την όπως καθορίζονται µε τα προηγούµενα άρθρα,  

         παρούσα απόφαση, ούτε να τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης     

         µε τρόπο δυσµενέστερο για το περιβάλλον. 
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4.  Απόφαση 6636/2004 
Ανάρτηση διαφηµίσεων επί των καλυµµάτων ικριωµάτων σε κτίρια των οποίων οι 
όψεις ανακαινίζονται κατ΄ εφαρµογή προγράµµατος αποκατάστασης. 
Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών 

• Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

• Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

 

1. Επιτρέπεται ανάρτηση διαφηµίσεων επί των καλυµµάτων των ικριωµάτων των 

οποίων οι όψεις ανακαινίζονται κατ΄ εφαρµογή προγράµµατος αποκατάστασης 

και συντήρησης των όψεων κατ΄ εξαίρεση του Ν. 2833/00 (θέµατα προετοιµασίας 

των Ολυµπιακών 

αγώνων) και του Ν.2946/01 µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

• Το δικαίωµα ανάρτησης ανήκει στον φορέα υλοποίησης προγράµµατος 

αποκατάστασης 

• Το δικαίωµα ανάρτησης µπορεί να παραχωρείται από τον δικαιούχο προς τρίτο, 

µετά από διαγωνισµό, έναντι ανταλλάγµατος το οποίο χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών αποκατάστασης κτιρίων που εντάσσονται 

σε πρόγραµµα του ιδίου φορέα. 

• Στις περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται σε πλατείες, το δικαίωµα ανάρτησης 

µπορεί να παραχωρείται σε τρίτο προς ίδια προβολή εφόσον αναλαµβάνει ο ίδιος 

την ανακαίνιση των όψεων των κτιρίων επί της πλατείας. 

• Η ανάρτηση διαρκεί για όσο χρονικό διάστηµα εκτελούνται οι εργασίες 

ανακαίνισης, αλλά δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 

• Η επιφάνεια διαφήµισης καταλαµβάνει έκταση µικρότερη του 30% του 

καλύµµατος των ικριωµάτων. 
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7. Απόφαση 61818/2004 
Καθορισµός ειδικότερων όρων, υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση 
διαφηµίσεων σε κατάλληλα διαµορφωµένους δηµοτικούς χώρους και σε στάσεις 
αναµονής επιβατών, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/2001 

 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών 

• Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

• Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

• Πολιτισµού 

 

Άρθρο 1. Ορίζεται ότι υπαίθριες διαφηµίσεις της παρ. 4α του άρθρου 83 του Ν.3057/2002 

σε κατάλληλα διαµορφωµένους δηµοτικούς χώρους, σε στάσεις αναµονής επιβατών και σε 

περίπτερα, τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2946/2001 και της απόφασης 

52138/03. και ότι: 

• Επιτρέπεται η διαφήµιση και στις δύο όψεις του διαφηµιστικού πλαισίου που 

τοποθετείται στα στέγαστρα αφετηριών και στάσεων. 
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          Προκειµένου, σύµφωνα καιωµε όλα τα παραπάνω να  κατηγοριοποιήσουµε, κατά 

το δυνατόν περιληπτικά τα είδη των διαφηµίσεων και των επιγραφών ανάλογα µε τον τόπο 

και τον τρόπο που τοποθετούνται, υπενθυµίζουµε παρακάτω τους τύπους των ειδικά 

διαµορφωµένων πλαισίων, στα οποία επιτρέπονται οι υπαίθριες διαφηµίσεις. 

 

ΣΤΑΘΕΡΑ 

«ΠΙΖΑ»  Φέρουν έως δύο ισοµεγέθεις επίπεδες επιφάνειες, τοποθετηµένες 

αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Μέγιστες διαστάσεις ωφέλιµης επιφάνειας: 

κατακόρυφη 2,0µ., οριζόντια 3,0µ. Απόσταση της κορνίζας από το έδαφος 2,5µ. 

τουλάχιστον. Ανώτατο ύψος 5,0µ. από το γύρω έδαφος. 

«ΡΑΚΕΤΑ» Φέρουν έως δύο ισοµεγέθεις επίπεδες ωφέλιµες επιφάνειες, 

τοποθετηµένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Μέγιστες διαστάσεις ωφέλιµης 

επιφάνειας: κατακόρυφη 2,0µ., οριζόντια 1,30µ. Απόσταση της κορνίζας από το έδαφος 

2,5µ. τουλάχιστον. Ανώτατο ύψος 5,0µ. από το γύρω έδαφος. 

 «ΠΥΡΓΟΣ» Είναι κυλινδρικά ή τριγωνικά. Φέρουν έως τρεις ισοµεγέθεις ωφέλιµες  

επιφάνειες. Μέγιστη διατοµή 1,20τ.µ. Μέγιστο ύψος 3,60µ. Απόσταση της κορνίζας από 

το έδαφος το πολύ 0,15µ.  

 

1.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  

Καθορίζονται θέσεις µε απόφαση ΟΤΑ στις οποίες και µόνο επιτρέπεται η διαφήµιση. 

α. Πεζοδρόµια: Τύπου «ΡΑΚΕΤΑ», η κορνίζα σε απόσταση 1,00µ. από το 

κράσπεδο,2,50µ. από τη ρυµοτοµική γραµµή, 20µ. εκατέρωθεν και καθ΄ ύψος από φωτεινό 

σηµατοδότη, σε απόσταση µεταξύ τους τουλάχιστον 100µ, όχι φωτεινές και να τηρούνται οι 

διατάξεις για ΑΜΕΑ. 

β. Πλατείες: τύπου «ΠΥΡΓΟΣ», επιτρέπεται να είναι φωτεινά, εφόσον σ΄ αυτή τη θέση 

επιτρέπεται µε την απόφαση καθορισµού θέσεων. 

γ. Στέγαστρα στάσεων: διαφηµιστικό πλαίσιο µε διαστάσεις 1,40µΧ2,00µ. Επιτρέπεται να 

είναι φωτεινά, ή µε εναλλασσόµενα µηνύµατα. 

δ. Περίπτερα: Πλαίσιο ύψους 0,40µ από τη βάση της στέγης του, φωτεινά ή µη. 

Απαγορεύεται στο κινητό προστέγασµα (τέντα). 

ε. Σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων και 

διαφηµιστικών πλαισίων  

2. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

    α. Περιφράξεις οικοπέδων: υποχρεωτικά κατά µήκος της οικοδοµικής γραµµής,     

    παράλληλα και ευθύγραµµα, µε µέγιστο όριο συνολικά 32 µονάδες διαστάσεων  

    0.70Χ1.05µ σε µέγιστο µήκος 16 µονάδων (11,20µ) και µέγιστο ύψος 2 µονάδων      

    (2.10µ). Όχι φωτεινά ή φωτιζόµενα. 

    β. Γήπεδα εκτός σχεδίου: τύπου «ΠΙΖΑ» σε απόσταση µεταξύ τους τουλάχιστον  

    1.000µ. Όχι φωτεινά ή φωτιζόµενα.  
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         Σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών και σε στάδια. 

         Οι διαφηµίσεις τοποθετούνται υποχρεωτικά σε πλαίσια µε διαστάσεις   

   ακέραια πολλαπλάσια της µονάδας 0,70µΧ1,05µ, µε µέγιστο όριο τις 32 µονάδες  

   συνολικά, µέγιστο µήκος τα 11,20µ (16Χ0,70µ) και µέγιστο ύψος 2,10µ (2Χ1,05µ). 

   Ειδικότερες προδιαγραφές των πλαισίων και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις,  

   καθορίζονται από τον φορέα στον οποίο ανήκει η εκµετάλλευση των ανωτέρω χώρων 

 

    γ. Ακάλυπτες µεσοτοιχίες και τυφλές όψεις: µόνο εικαστικές παρεµβάσεις µη εµπορικού  

    χαρακτήρα, που χρηµατοδοτούνται από χορηγίες. Η επωνυµία ή το λογότυπο του  

    χορηγού καλύπτει µέχρι 2,5% της συνολικής επιφανείας. 

 

 

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κλπ. Επιτρέπονται µόνο στο 

ισόγειο του κτιρίου, µε µέγιστο ύψος 0,70µ, µέγιστη προεξοχή από την όψη 0.20µ 

τοποθετούνται µεταξύ των υποστυλωµάτων όταν υπάρχει εµφανής κάνναβος στην όψη, 

δεν καλύπτουν τα παράθυρα και τα διαφανή τµήµατα των υαλοστασίων, ενώ οι 

αναγραφές γίνονται στα Ελληνικά, χωρίς να αποκλείεται 2η αναγραφή σε ξένη γλώσσα. 

Επιτρέπεται, µόνο µία επιγραφή πάνω από το ισόγειο, είτε όταν προβλέπεται στην 

εγκεκριµένη µε οικ. Άδεια αρχιτεκτονική µελέτη, είτε όταν στο κτίριο υπάρχει µία ενιαία 

χρήση. Η επιγραφή αυτή µπορεί να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία µέγιστων 

διαστάσεων 0.70Χ0,70µ, τα οποία µπορούν να τοποθετούνται και κατακόρυφα σε µια 

στήλη µέγιστου πλάτους 0,70µ. 

κατ΄ εξαίρεση πινακίδες φαρµακείων, κλινικών, νοσοκοµείων να τοποθετούνται 

κάθετα προς την όψη, το πολύ 0,70Χ0,70Χ0,26µ, µέγιστη απόσταση από την όψη 0,30µ, 

ελάχιστο ύψος από τη στάθµη του πεζοδροµίου 3,00µ και η εξωτερική πλευρά τους 0,50µ 

από το κράσπεδο. 

Απαγορεύεται τοποθέτηση επιγραφών στα στηθαία, κιγκλιδώµατα εξωστών και στα 

έρκερ. 
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ΚΕΦ. 3 ΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
                                                
 

Μετά από την καταγραφή και την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στην πόλη, όσον 

αφορά στην τοποθέτηση των διαφηµιστικών πινακίδων καθώς και των  επιγραφών-

διαφηµίσεων των διαφόρων επαγγελµατιών και επιχειρήσεων, η εντύπωση που 

αποκοµίζουµε  είναι «χάος» . 

Μετά τη συλλογή και «ανάγνωση» της νοµοθεσίας που διέπει την διενέργεια και την 

τοποθέτηση υπαίθριας διαφήµισης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας σε αυτές που 

τοποθετούνται στο αστικό περιβάλλον, η εντύπωση που µας δηµιουργείται είναι «τάξη». 

Στο ερώτηµα πώς και γιατί η «τάξη» έγινε  «χάος», η απάντηση δεν είναι απλή, αλλά είναι 

σχετικά εύκολη.  

Στο ερώτηµα πώς το «χάος» θα επανέλθει στην «τάξη», η απάντηση φαίνεται απλή, η 

εφαρµογή της όµως δεν είναι εύκολη. 

Θα αναφερθούµε στην προσπάθεια που έγινε σε δύο µεγάλες πόλεις, υπό διαφορετικές 

συνθήκες για την κάθε µία, για να παρακολουθήσουµε τις διαδικασίες που ακολουθούνται και 

την αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών αυτών. 

Πρόκειται για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

1. Στην πόλη των Αθηνών:    

Η προσπάθεια-επιχείρηση καθαίρεσης των διαφηµιστικών πινακίδων στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης, έγινε στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράµµατος αποκατάστασης του ιστορικού 

κέντρου από την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων (ΕΑΧΑ ΑΕ). Τα στοιχεία που 

ακολουθούν βασίζονται σε περιγραφή της Νοµικής Συµβούλου της ΕΑΧΑ ΑΕ που προΐσταται 

της νοµικής οµάδας. 

Με το Ν. 2833/2000 ανατέθηκε στην ΕΑΧΑ η εκτέλεση του εγχειρήµατος αυτού και 

οριοθετήθηκε το αρχικό «τοπικό» πεδίο εφαρµογής των διατάξεων. Περιλήφθηκε το σύνολο 

του Ιστορικού Κέντρου και περιοχές γύρω από το Καλλιµάρµαρο Στάδιο, τον Κεραµεικό και 

την Ακαδηµία Πλάτωνος. Σε συνέχεια, µε τους Ν.2947/01 και 3057/02 το πεδίο εφαρµογής 

επεκτάθηκε και σε κάποια άλλα τµήµατα της πόλης και σε βασικούς οδικούς άξονες (σε 

βάθος ενός οικοδοµικού τετραγώνου. Επιπρόσθετα αναφέρουµε ότι στον Ν. 3057/2002 

περιλαµβάνονται βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις του ορισµού της υπαίθριας διαφήµισης, ώστε 

να καταστεί λεπτοµερέστατος προκειµένου να καλύψει όλες τις µορφές υπαίθριας διαφήµισης 

που «..η µεγάλη ευρηµατικότητα των διαφηµιστών κατά καιρούς επινοεί», προκειµένου να 

υπερκεράσουν τον αρχικό νόµο. 
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∆ιακρίνονται «τρείς συν µία φάσεις» κατά την υλοποίηση του προγράµµατος: 

1η  φάση: περιλαµβάνει τη διαδικασία που απαιτείται µέχρι την έκδοση απόφασης του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε για το χαρακτηρισµό της υπαίθριας διαφήµισης ως αυθαίρετης, δηλαδή: 

• Καταγραφή, αυτοψία και φωτογράφιση και κήρυξη από τον αρµόδιο 

υπάλληλο του ΥΠΕΧΩ∆Ε της υπαίθριας διαφήµισης ως αυθαίρετης. Η απόφαση 

αποστέλλεται στην ΕΑΧΑ ΑΕ, προς το οικείο αστυνοµικό τµήµα και προς τον ∆ήµο 

Αθηναίων.    

Από την ΕΑΧΑ ΑΕ , όπου αυτό επιτρέπεται, γίνεται πλήρης φωτογράφιση και 

αρχειοθέτηση, δηµιουργία καταλόγων κλπ. 

2η φάση: περιλαµβάνει τον εντοπισµό των στοιχείων των υπευθύνων, από τους 

δικαστικούς επιµελητές. Τονίζεται ιδιαίτερα η δυσχέρεια της προσπάθειας αυτής.  

3η φάση:  Η ΕΑΧΑ ΑΕ προβαίνει µέσω εργολαβιών στην καθαίρεση των υπαίθριων 

διαφηµίσεων τις οποίες οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν καθαιρέσει, αφού παρέλθει το 

προβλεπόµενο δεκαπενθήµερο.  

(προφανώς στην προηγούµενη φάση, οι δικαστικοί επιµελητές αφού εντοπίσουν τα 

στοιχεία του ιδιοκτήτη του επιδίδουν την απόφαση χαρακτηρισµού αυθαιρέτου στην οποία 

τάσσεται δεκαπενθήµερη προθεσµία για την καθαίρεσή της από τον ίδιο. ΄Όταν η προθεσµία 

παρέλθει άπρακτη, αρχίζει η 3η φάση).   Η περιγραφή που ακολουθεί και αφορά στη 

διαδικασία καθαίρεσης, παρατίθεται ατόφια από την παρουσίαση συµβούλου της ΕΑΧΑ ΑΕ. 

«Η διαδικασία καθαίρεσης, η οποία τελείται µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής, είναι 

το επικίνδυνο σηµείο του όλου εγχειρήµατος, καθότι συναντά πληθώρα τεχνικών και όχι µόνο, 

προβληµάτων, απαιτείται πολλές φορές διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικές οδούς, λήψη 

ιδιαίτερων µέτρων ασφαλείας, χρησιµοποίηση πολύ µεγάλων γερανών, αλλά και 

αντιµετώπιση σφοδρών αντιδράσεων, πιέσεων, απειλών, χειροδικιών, απαγόρευσης εισόδου 

σε κτίρια και δώµατα, συµπλοκών που φθάνουν σε τραυµατισµούς, ενίοτε και σοβαρούς, 

όπως στην πλατεία Συντάγµατος όπου κατά την προσπάθεια καθαίρεσης πέταξαν τούβλα 

από το δώµα του κτιρίου και τραυµάτισαν σοβαρά τον εργολάβο στο κεφάλι».  

 Σηµειώνεται εδώ ότι το ποσοστό της εκούσιας καθαίρεσης, βρίσκεται κάτω του 50% των 

χαρακτηρισθέντων ως αυθαιρέτων. 

Η συν µία φάση: «Η περιπέτεια που ακούει στο όνοµα δικαστήρια» όπως χαρακτηριστικά 

ονοµάζει τη συνέχεια του εγχειρήµατος. Μετά την εξάντληση των πιέσεων αντιδράσεων και 

των απειλών, οι ενδιαφερόµενοι έκαναν χρήση ένδικων µέσων, ενώπιον όλων των 

δικαστηρίων, Αστικών και ∆ιοικητικών, από το Συµβούλιο της επικρατείας µέχρι το 

Ειρηνοδικείο και το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών. Μέσα σε δύο χρόνια η ΕΑΧΑ ΑΕ 

αντιµετώπισε 270 δικαστήρια. 

Κατά τη χρονική στιγµή της παρουσίασης, δηλαδή 2 χρόνια από την έναρξη του 

προγράµµατος, κοινοποιήθηκαν 3.500 αποφάσεις και καθαιρέθηκαν 1.800 πινακίδες και 

επιγραφές. 
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Είναι σηµαντικό να τονίσουµε εδώ ότι: «το όλο εγχείρηµα επετεύχθη µε ένα νόµο ο οποίος 

φροντίζει την αισθητική αποκατάσταση της πόλης µε την απάλειψη της προσβολής µέσω της 

άναρχης διαφήµισης. ∆ίνει όµως και λύση στη διαφηµιστική προβολή επιτρέποντας ότι: 

«….κατ΄εξαίρεση, είναι δυνατή η τοποθέτηση, υπεράνω κτιρίων που βρίσκονται εκτός 

αρχαιολογικών χώρων, φωτεινών υπαίθριων διαφηµίσεων οι οποίες προβάλλονται δια 

ηλεκτρονικών µέσων, σωλήνων νέον, λέϊζερ ή άλλων συναφών τεχνολογιών, υποστηρίζονται 

από κατασκευές οπτικά διαπερατές και καθίστανται ορατές µόνο τις νυκτερινές ώρες. Η 

τοποθέτηση των διαφηµίσεων αυτών γίνεται κατόπιν αδείας του οικείου ΟΤΑ …». 

Από την εταιρεία, η πορεία υλοποίησης του προγράµµατος  µπορεί να αξιολογηθεί «ως 

πολύ θετική», συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι το «εγχείρηµα ξεκίνησε εκ του µηδενός και 

κυρίως σε περιοχές υψίστου διαφηµιστικού ενδιαφέροντος..» «..τείνοντας να ανατρέψει µία 

παγιωµένη κατάσταση και ουσιαστικά να συγκρουστεί µε µία νοοτροπία αλλά και οικονοµικά 

συµφέροντα που είχαν θεωρήσει δεδοµένη την εκµετάλλευση, χωρίς κανένα περιορισµό και τη 

διαφηµιστική προβολή σε κάθε ορατό σηµείο της Αθήνας, και µάλιστα στο Ιστορικό κέντρο και 

γύρω από πολύ σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους».  

Στην παρουσίαση αυτή επισηµαίνεται επίσης ότι η επιβολή προστίµων,  η είσπραξη των 

δαπανών αποξήλωσης και η υποβολή των σχετικών µηνύσεων, «..αφού τα αρµόδια 

αστυνοµικά τµήµατα εξασφαλίσουν το κατά τη δήλωσή τους απαιτούµενο προσωπικό» θα 

βοηθούσε πολύ στο στόχο και ευχή να «..αναπτυχθεί σιγά σιγά η διαφηµιστική συνείδηση του 

πολίτη µε την ένταξη της διαφήµισης στη ζωή µας µε σωστούς όρους». 

 

Από πληροφορίες που συλλέξαµε για τη συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης της ΕΑΧΑ 

ΑΕ, το αρχικό αποτέλεσµα διατηρείται ως σήµερα, χωρίς να γνωρίζουµε αν υπήρξαν 

υποτροπές, σε τι ποσοστό και αν απαιτήθηκαν εκ νέου παρεµβάσεις σε επανατοποθετηµένες 

πινακίδες, ή αν οι ιδιοκτήτες παρά τις αρχικές τους αντιδράσεις, πείσθηκαν από το 

αποτέλεσµα και παραιτήθηκαν από κάθε προσπάθεια επανατοποθέτησης. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση το παράδειγµα µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένο.  
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2. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

       Ο ∆ήµος της Θεσσαλονίκης, επίσης κάνει προσπάθειες αφαίρεσης των παράνοµων 

διαφηµιστικών πινακίδων ακολουθώντας την εκ του νόµου προβλεπόµενη διαδικασία, που 

περιγράφηκε στην προηγούµενη περίπτωση, δηλαδή αυτοψία, φωτογράφηση, έκθεση 

αυτοψίας, κλήτευση του ιδιοκτήτη της πινακίδας για εκούσια καθαίρεση και στην περίπτωση  

µη συµµόρφωσης, έκδοση απόφασης ∆ηµάρχου για την καθαίρεση και αποµάκρυνσή της. 

Εν συνεχεία αναθέτει σε εργολάβο µετά από δηµοπρασία την καθαίρεση και 

αποµάκρυνση των πινακίδων. Σε προηγούµενα έτη έχουν γίνει εργολαβίες γι΄αυτό το σκοπό.  

        Ήδη και τη χρονική αυτή στιγµή υπάρχει σε εξέλιξη µία τέτοια εργολαβία 

αποξήλωσης. 

 Η εγκεκριµένη µελέτη προβλέπει αποξήλωση διαφηµιστικών πλαισίων συνολικού 

εµβαδού 1.200τ.µ. και στον ανάδοχο διαβιβάσθηκε κατάλογος συγκεκριµένων διαφηµιστικών 

πινακίδων, για τις οποίες είχαν εκδοθεί οι προαναφερθείσες αποφάσεις καθαίρεσης. 

         Κατά τις πληροφορίες που µας έδωσε ο επιβλέπων µηχανικός της συγκεκριµένης 

εργολαβίας, σε κάθε περίπτωση ζητά και έχει την παρουσία της δηµοτικής αστυνοµίας και δεν 

αντιµετώπισε ως τώρα ιδιαίτερα προβλήµατα κατά την αποξήλωση. ∆εν περιέχονται στην 

εργολαβία αυτή διαφηµίσεις σε δώµατα κτιρίων. Μέχρι στιγµής σε ελάχιστες περιπτώσεις 

έγινε από τους ενδιαφερόµενους επανατοποθέτηση στην ίδια θέση, θα καθαιρεθούν όµως µε 

την ίδια απόφαση, µε την προϋπόθεση της µη υπέρβασης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 

του έργου. Μετά το πέρας της εργολαβίας θα γίνει ο καταλογισµός των δαπανών στους 

ιδιοκτήτες.  

          Η διαπίστωση που µπορεί να γίνει, για το στάδιο αυτό,  είναι ότι καταβάλλεται 

προσπάθεια από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, την οποία δεν µπορούµε να κρίνουµε ως επαρκή ή 

µη εκ του αποτελέσµατος, δηλαδή της γενικής επιβαρηµένης εικόνας του κέντρου της πόλης, 

δεδοµένου ότι η προσπάθεια του ∆ήµου γίνεται σε όλη την έκταση των διοικητικών ορίων του 

και όχι µόνο σε ένα συγκεκριµένο τµήµα του. 
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ΚΕΦ. 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ  
1.Κάποιες σηµαντικές παρατηρήσεις 

Πριν προχωρήσουµε στη διατύπωση κάποιων προτάσεων ή µέτρων για τον περιορισµό του 

φαινοµένου της παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης  εντοπίζονται κάποια βασικά 

συµπεράσµατα τα οποία εκπορεύονται από όλα όσα σηµειώθηκαν στα παραπάνω κεφάλαια 

και καθορίζουν το πλαίσιο των προτάσεων αυτών : 

Όσον αφορά την διαφήµιση : 

- στο θέµα των υπαίθριων διαφηµιστικών πινακίδων εµπλέκονται κυρίως οι 

διαφηµιστικές εταιρείες οι οποίες, µε την ανοχή στις περισσότερες περιπτώσεις των 

∆ήµων, επιδίδονται σε κάθε είδους παραβατική συµπεριφορά όσον αφορά το 

µέγεθος, τη θέση και το είδος των πλαισίων. Όλα σχεδόν τα σταθερά πλαίσια των 

διαφόρων τύπων στην Θεσσαλονίκη ανήκουν στις τρεις µεγάλες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο. Οι υπόλοιπες 75 µε 80 εταιρείες που παρέχουν 

διαφηµιστικές υπηρεσίες απευθύνονται στις τρεις αυτές εταιρείες για να 

εξασφαλίσουν στους πελάτες τους θέσεις προβολής ή αποτελούν θυγατρικές αυτών. 

Οι επιχειρήσεις αποξηλώσεων παράνοµων πλαισίων στις οποίες επιδίδονται κατά 

καιρούς οι διάφοροι δήµοι προκαλούν ιδιαίτερες ζηµιές και απώλειες σε αυτές τις 

εταιρείες καθώς διακυβεύονται ακόµη και τα συµβόλαια µε τους πελάτες - 

διαφηµιζόµενους αλλά και το κύρος της εταιρείας στην αγορά εργασίας αν και 

φαίνεται ότι το κέρδος από τον κύκλο της διαφήµισης είναι τόσο µεγάλο που καλύπτει 

και αυτές ακόµη τις απώλειες. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, και χωρίς η 

παρακάτω πληροφορία να µπορεί να διασταυρωθεί καθώς προέρχεται από 

συζητήσεις που είχαµε µε ανθρώπους των εταιρειών, µέσα στην ασυδοσία του 

µέγιστου κέρδους οι εταιρείες µπορούν να έρθουν σε συµφωνία µε τους εργολάβους 

που αναλαµβάνουν το έργο των αποξηλώσεων των παράνοµων πινακίδων και από 

αυτούς να αγοράζουν ξανά µε κάποιο ελάχιστο κόστος τα υλικά των πλαισίων που 

αποξηλώνονται προκειµένου να βγουν αυτά άρτια και να µπορούν να 

επανατοποθετηθούν.  

Οι εταιρείες γνωρίζοντας καλά το παιχνίδι που παίζεται σε βάρος των πολιτών χρόνια 

τώρα, είναι καλά θωρακισµένες προκειµένου να προστατέψουν τα οικονοµικά τους 

συµφέροντα. ∆ιαθέτουν καλές δηµόσιες σχέσεις, γνωρίζουν άριστα την ισχύουσα 

νοµοθεσία και µπορούν να πληρώσουν εξειδικευµένες νοµικές υπηρεσίες για την 

κάλυψη της παραβατικότητας, αξιολογώντας από την εµπειρία τους τις πιθανές 

αναποδιές χρεώνουν εξαρχής στον διαφηµιζόµενο το τέλος διαφήµισης ή και το 

πρόστιµο της παράνοµα υφιστάµενης διαφήµισης,  και φυσικά γνωρίζοντας τους 

νόµους της ελεύθερης αγοράς µπορούν να ελαχιστοποιούν τις απώλειες 

εξαγοράζοντας τους «ρύπους».  

Από συζητήσεις που είχαµε µε υπεύθυνους των εταιρειών αξίζει να σηµειώσουµε δύο 

ακόµη πράγµατα: α) το ότι οι εταιρείες γνωρίζουν πολύ καλά το µέγεθος της 
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παρανοµίας που εµφανίζεται στην υπαίθρια διαφήµιση και β) η άποψή τους για την 

τόσο ακλόνητη και ισχυρή εµφάνιση του φαινοµένου αυτού, οφείλεται στο ότι τόσο οι 

ιδιοκτήτες των ιδιωτικών οικοπέδων και κτιρίων όσο και οι δήµοι (για την διαφήµιση 

που τοποθετείται στους κοινόχρηστους χώρους) διεκδικούν για τον εαυτό τους 

τεράστια ποσά από την πίτα των κερδών της διαφήµισης. Κατά τα λεγόµενά τους 

∆ήµος της πόλης εκπόνησε διαγωνισµό τοποθέτησης 150 πλαισίων τύπου 

«ρακέτας» σε κοινόχρηστους χώρους συνολικού απαιτούµενου µισθώµατος 

1.000.000 Ε το χρόνο. Επειδή όµως οι υπεύθυνοι των ∆ήµων γνωρίζουν το ότι το 

παραπάνω ποσό ή οποιοδήποτε αντίστοιχο είναι τεράστιο ακόµη και για τις εταιρείες 

δέχονται σιωπηρά τον πολλαπλασιασµό των πλαισίων που τοποθετούνται τελικά 

προκειµένου να είναι ελκυστική η επένδυση και για τις εταιρείες. Έτσι στον ίδιο χώρο 

στον οποίο νοµίµως επιτρέπεται να τοποθετηθούν 150 πλαίσια τοποθετούνται τελικά 

200. 

- Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών οικοπέδων και κτιρίων που τοποθετούνται τα πλαίσια 

γνωρίζουν επίσης πολύ καλά το ότι η τοποθέτησή τους είναι παράνοµη καθώς τα 

συµβόλαια µε τις εταιρείες γίνονται πάντα παρουσία δικηγόρων εκπροσώπων των 

ιδιοκτητών. Φαίνεται όµως ότι αφενός το οικονοµικό κέρδος είναι πολύ µεγάλο και 

αφετέρου η παραβατική στάση δεν φαίνεται να κοστίζει τίποτα στους ιδιοκτήτες αφού 

τα πιθανά πρόστιµα τα χρεώνονται οι διαφηµιστικές εταιρείες. Από την άλλη  

- Στο αντίπερα στρατόπεδο, οι υπεύθυνοι των ∆ήµων που κατά την νοµοθεσία φέρουν 

την αρµοδιότητα για τον έλεγχο και την αποξήλωση των παράνοµων διαφηµιστικών 

πλαισίων αλλά και η αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καταγγέλλουν µε ιδιαίτερη δριµύτητα την ασυδοσία των διαφηµιστικών εταιρειών ενώ 

κάποιοι είχαν να σηµειώσουν και προβλήµατα που προκύπτουν από τη νοµοθεσία. 

Από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που σηµείωσαν οι υπεύθυνοι των ∆ήµων για τον 

έλεγχο της διαφήµισης είναι:  α) η έλλειψη διαθέσιµου προσωπικού για την 

καταγραφή όλου του εύρους της παράνοµης διαφήµισης ειδικά αν λάβουµε υπ’ όψιν 

τον τυχαίο και ραγδαία τροποποιούµενο χαρακτήρα της β) η έλλειψη 

χρηµατοδότησης για την εκπόνηση εργολαβιών αποξηλώσεις παράνοµων 

διαφηµίσεων γ) η δυσκολία εντοπισµού του «φερόµενου ιδιοκτήτη» για την επίδοση 

των αποφάσεων και των προστίµων δ) οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών οικοπέδων και 

κυρίως κτιρίων οι οποίοι αρνούνται την πρόσβαση στα αρµόδια συνεργία για την 

αποξήλωση πλαισίων ε) η άσκηση ένδικων µέσων από µέρους των εταιρειών και των 

ιδιοκτητών που καταλήγουν σε µια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. ∆ιάφορα 

ευτράπελα περιστατικά αναφέρθηκαν από υπεύθυνους των ∆ήµων µεταξύ των 

οποίων και περίπτωση ∆υτικού ∆ήµου όπου κατά την αναζήτηση ιδιοκτήτη οικοπέδου 

βρέθηκε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε καν την ύπαρξη παράνοµα τοποθετηµένης πινακίδας 

στο οικόπεδό του ενώ η διαφηµιστική εταιρεία είχε περιφράξει και το ίδιο το οικόπεδο. 

Από ∆ήµο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που υφίσταται και ιδιαίτερη επιβάρυνση 

από την παράνοµη διαφήµιση µας αναφέρθηκε και το θέµα της ερµηνείας του νόµου 
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καθώς κατά την νοµική του υπηρεσία επειδή ο νόµος χαρακτηρίζει τις παράνοµα 

τοποθετηµένες πινακίδες ως «ρύπο», δεν θα πρέπει να εκπονούνται εργολαβίες για 

την αποµάκρυνσή τους καθώς αυτό αντίκειται στις διατάξεις που διέπουν την 

οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ.  

- Σε κάθε περίπτωση πάντως και κατά την εξέλιξη των συζητήσεων δεν µπορούσε 

παρά να µην αναφερθεί ότι ουσιαστικό ρόλο στον έλεγχο και την αποτελεσµατικότητα 

του περιορισµού της παραβατικότητας παίζει η πολιτική βούληση πράγµα που 

αποδεικνύεται και από την ύπαρξη σε µεγάλο βαθµό επιτυχηµένων επιχειρήσεων 

εκκαθάρισης που εκπορεύονταν κυρίως από την βούληση ∆ηµάρχων, οι οποίοι καθ’ 

όλη την διάρκεια της θητείας τους µετατρέπονταν σε πονοκέφαλο για εταιρείες και 

ιδιοκτήτες. Επιπλέον θα πρέπει να µην λησµονιέται το γεγονός ότι οι ∆ήµοι 

σηµειώνουν και αυτοί τεράστια κέρδη από την διαφήµιση  είτε µέσω των προστίµων 

για τα παράνοµα πλαίσια είτε µέσω των τελών διαφήµισης για τις νόµιµα 

υφιστάµενες.  

   Στα συµπεράσµατά µας πρέπει ασφαλώς να προσθέσουµε και µία γενικότερη 

παρατήρηση την οποία και να συνυπολογίσουµε στη διατύπωση των προτάσεών µας 

καθώς και στο ποσοστό προσδοκώµενου αποτελέσµατος και αφορά τον παράγοντα 

της ατοµικής νοοτροπίας και βούλησης κάθε πολίτη. 

Η άναρχη τοποθέτηση των διαφηµιστικών πινακίδων και επιγραφών, η ρύπανση και 

η επικόλληση κάθε είδους εντύπου οπουδήποτε, (ακόµη και σε πινακίδες σήµανσης 

και µάλιστα στην πλευρά όπου αναγράφεται η απαγόρευση ρύπανσης της πινακίδας 

καθώς και οι προβλεπόµενες ποινές !), είναι  µέρος µόνο των οχλήσεων που 

συνθέτουν τη συνολική εικόνα της πόλης: δίτροχα και αυτοκίνητα σταθµευµένα 

οπουδήποτε, αποκλεισµός της κίνησης των πεζών, πολύ δε περισσότερο των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες,  θόρυβοι κάθε είδους, οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και 

της νύχτας, σκουπίδια εκτός κάδων, «επισκεπτήρια» τετράποδων φίλων (όχι µόνο 

αδέσποτων) σε οδόστρωµα και πεζοδρόµια, ελεύθερη απορροή κλιµατιστικών και 

στην καλύτερη περίπτωση  ιδιοκατασκευές για την απορροή τους, κασόνια ή άλλα 

αντικείµενα τοποθετηµένα κατάλληλα για την εξασφάλιση θέσης στάθµευσης, 

…ανεξάντλητη είναι η καταγραφή τέτοιων «µικροπαραβάσεων» και δεν έχουν όλες 

σχέση µε οικονοµικά οφέλη, αποτελούν όµως κατάφωρη παραβίαση των 

δικαιωµάτων όλων µας.  

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε ότι η εφαρµογή του νόµου ή των όποιων 

κανονισµών διέπουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά µας δεν είναι ή δεν πρέπει 

να είναι απλά και µόνο θέµα αστυνόµευσης και επιβολής ποινών και άρα ευθύνη 

άλλων. Ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα όλων των πολιτών για την εικόνα της 

αυθαιρεσίας που βιώνουµε καθηµερινά. Χωρίς την ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

την αποδοχή των υποχρεώσεων και την αναγνώριση των δικαιωµάτων, κάθε 

προσπάθεια επιβολής θα είναι σε µεγάλο βαθµό αναποτελεσµατική.  
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Όσον αφορά τις επιγραφές :  

- στην περίπτωση των επιγραφών πρέπει να σηµειωθεί ότι το θέµα µπορεί να φαίνεται 

ακόµη πιο δυσκολοεπίλυτο και πολύπλοκο και αυτό γιατί δεν έχει να κάνει κανείς µε 

κάποιους σταθερούς συντελεστές που ελέγχουν κατά τα επιδιωκόµενα την 

κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι υπεύθυνος για 

την εµφάνιση της κατά περίπτωση παράβασης µπορεί να είναι  οποιοσδήποτε 

δραστηριοποιείται εµπορικά ή στον τοµέα των υπηρεσιών πράγµα που θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στην προσπάθεια ελέγχου της κατάστασης. Οι ιδιοκτήτες 

επεκτείνοντας τις επιγραφές τους κατά οποιοδήποτε ευφάνταστο τρόπο γνωρίζουν 

ότι µπορούν να έχουν µια χωρίς κόστος (πέρα από το κατασκευαστικό) διαφήµιση µε 

αποτέλεσµα την απόλυτη αλλοίωση της όψης ενός κτιρίου που ντύνεται µε έντονα 

χρώµατα, σύµβολα, κείµενα αλλά ως και φωτογραφίες προσώπων ή αντικειµένων. 

Έχει κανείς την αίσθηση περιδιαβαίνοντας την πόλη ότι οι ιδιοκτήτες των γραφείων 

και των καταστηµάτων δεν έχουν καµία αίσθηση του µεγέθους της παρανοµίας που 

συνδέεται µε τις επιγραφές τους και µπορεί πράγµατι να συµβαίνει και αυτό.  

- Επιπλέον θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι επιγραφές ενώ τοποθετούνται σε 

ιδιωτικό χώρο απευθύνονται στον δηµόσιο «κοινό» χώρο όπως συµβαίνει και µε τις 

όψεις των κτιρίων. ∆ιακρίνεται δηλαδή η εξής ιδιαιτερότητα στη συµπεριφορά των 

ιδιοκτητών : επειδή θεωρούν «ιδιωτική» την όψη του χώρου της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας την οικειοποιούνται στο έπακρο και κατά τρόπο καταχρηστικό ενώ 

ταυτόχρονα και συνειδητά την χρησιµοποιούν για τον «κοινόχρηστο» και «δηµόσιο» 

χαρακτήρα της.  

 

Όσον αφορά την ισχύουσα νοµοθεσία : 

 -          από όσα αναφέρονται και στο αντίστοιχο κεφάλαιο συµπεραίνουµε ότι το νοµοθετικό 

πλαίσιο που διέπει σήµερα την υπαίθρια διαφήµιση και τις επιγραφές παρουσιάζεται χωρίς 

ιδιαίτερες ελλείψεις. Μάλιστα η συνεχής βελτίωση και συµπλήρωση του τα τελευταία χρόνια 

έγινε προς την κατεύθυνση όχι µόνο του περιορισµού της επικινδυνότητας των τροχαίων 

ατυχηµάτων αλλά κυρίως µε γνώµονα τον σεβασµό της φυσιογνωµίας των δηµόσιων χώρων 

των πόλεων.    

 

2. Προτάσεις  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα όσα αναφέρονται στα προηγούµενα κεφάλαια και όσα συνοπτικά 

σηµειώθηκαν στην αρχή αυτού του κεφαλαίου µπορούµε να προχωρήσουµε σε κάποιες 

προτάσεις αφού πρώτα σηµειωθεί ότι ο στόχος του ολοκληρωτικού και πλήρους ελέγχου της 

παράνοµης διαφήµισης είναι κάτι το οποίο δεν θεωρείται άµεσα εφικτό. Αυτό είναι µάλλον 

προφανές από όλα όσα έχουν ειπωθεί παραπάνω για το µέγεθος του προβλήµατος αλλά και 

από το δείγµα των παραδειγµάτων που παρουσιάστηκαν εδώ. Είναι βέβαιο ότι ένας τέτοιος 

στόχος στα αυτιά όσον έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς µε το θέµα, ακούγεται περισσότερο µε 

ευχολόγιο παρά µε πραγµατικό στόχο. Η δυνατότητα επίτευξής του προϋποθέτει την 
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συντονισµένη προσπάθεια όλων των εµπλεκόµενων φορέων δηλαδή των ∆ήµων, της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου οι οποίοι µέσω µιας κοινής και 

µακροπρόθεσµης στρατηγικής θα επιχειρήσουν την αντιµετώπιση του προβλήµατος πράγµα 

που σηµαίνει αρχικά την διάθεση της πολιτικής βούλησης. Στα πλαίσια ενός τέτοιου 

στρατηγικού σχεδίου µπορούν να προταθούν ως δράσεις τα παρακάτω :  

-  Ένα σηµείο που πιθανόν να µπορούσε να λειτουργήσει βελτιωτικά και αφού 

εξεταστεί από νοµική σκοπιά – σηµειώνεται εδώ µε κάποια επιφύλαξη – θα ήταν ο 

χαρακτηρισµός της παράνοµης διαφήµισης όχι µόνο ως ρύπος αλλά ως βία. Ο 

ισχυρισµός αυτός βασίζεται στην διαπίστωση ότι ο πολίτης δέχεται πλήρη 

βοµβαρδισµό µηνυµάτων στο αστικό περιβάλλον όπου κατοικεί πράγµα που τον 

εξαναγκάζει στο να εξασκείται σε µεθόδους «αντίστασης». Εάν όµως µιλάµε για 

αντίσταση των πολιτών τότε καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για κάποιου είδους 

«επίθεση» από την πλευρά των διαφηµιστών, για κάποιου είδους βία που 

οικειοποιείται τον δηµόσιο χώρο µε σκοπό το κέρδος. Μια τέτοια ρύθµιση θα έδινε τη 

δυνατότητα της αυτεπάγγελτης επέµβασης του εισαγγελέα και φυσικά θα 

επισύρονταν και βαρύτερες ποινές για τους παραβάτες. 

- Θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα της πλήρους απαγόρευσης της διαφήµισης 

τσιγάρων και καπνού. Μια τέτοια κίνηση είναι βέβαιο ότι θα συναντούσε τεράστιες 

αντιδράσεις καθώς αντίκειται στα συµφέροντα των καπνοβιοµηχανιών αλλά και των 

διαφηµιστικών εταιρειών. Είναι µάλιστα βέβαιο ότι ένα από τα βασικά επιχειρήµατα 

της άλλης πλευράς θα ήταν και η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών 

που θα οδηγούσε σε απόλυση µεγάλου αριθµού εργαζοµένων, επιχείρηµα όχι 

εντελώς αβάσιµο.  

- Θεωρείται επιβεβληµένη η θεσµοθέτηση (πιθανόν µε υπουργική απόφαση) 

υποχρεωτικής, ετήσιας καταγραφής των παράνοµων διαφηµίσεων για όλους τους 

δήµους και κοινοποίησή της σε κάποιο ανώτερου βαθµού οργανισµό τοπικής 

αυτοδιοίκησης όπως οι Περιφέρειες που θα συντονίζουν διοικητικά την όλη υπόθεση 

µέσω ενός «παρατηρητηρίου παράνοµης διαφήµισης». Το µέτρο µπορεί να 

εφαρµοστεί αρχικά για τα µεγάλα αστικά κέντρα και αυτό θα έχει αφενός το 

πλεονέκτηµα της απασχόλησης µικρότερου αριθµού προσωπικού στις Περιφέρειες 

και αφετέρου την αποκόµιση σηµαντικής εµπειρίας.  Κατά αυτόν τον τρόπο θα µπορεί 

να δηµιουργηθεί και µια παρακαταθήκη δεδοµένων και συγκρίσιµων στοιχείων. Θα 

µπορούν δηλαδή να εντοπίζονται τα διαφηµιστικά πλαίσια που αφαιρέθηκαν ή δεν 

αφαιρέθηκαν σε κάθε ∆ήµο καθώς και αυτά που επανατοποθετήθηκαν µε σκοπό 

τόσο την παροχή  βοήθειας στους ∆ήµους όσο και την άσκηση ελέγχου προς αυτούς 

για την αποτελεσµατικότητα των µέτρων τους.  

- Από µια τέτοια προσπάθεια δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν οι διαφηµιστικές εταιρείες 

αλλά και τα επί µέρους (βιοτεχνικό, εµπορικό) επιµελητήρια καθώς η πρώτη οδός θα 

πρέπει να είναι αυτή της συναίνεσης προς την εξοικονόµηση κόστους και δυνάµεων 

και κυρίως αυτή της ενηµέρωσης. Αν και η επιδιωκόµενη συναίνεση θεωρείται µάλλον 
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απίθανο να συµβεί καθώς όπως διαπιστώθηκε εµπλέκονται στην υπόθεση µεγάλα 

οικονοµικά συµφέροντα, µέσω µιας καµπάνιας ενηµέρωσης και συνεργασίας µε την 

«άλλη» πλευρά υπάρχει τουλάχιστον η πιθανότητα καλλιέργειας µιας κουλτούρας 

κοινού σεβασµού του δηµόσιου, κοινόχρηστου χώρου. Μια τέτοια καµπάνια θα 

µπορούσε να περιλαµβάνει διάφορες επί µέρους δράσεις ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης (προς τους πολίτες, τις εταιρείες, τα επιµελητήρια, τα σχολεία, 

τους ∆ήµους κλπ.) και θα µπορούσε να συντονιστεί  για παράδειγµα από την Ένωση 

∆ήµων και Κοινοτήτων ή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή το ΤΕΕ ή και από 

όλους αυτούς τους φορείς σε συνεργασία µεταξύ τους. 

 
          - ΄Όπου προβλέπεται από το νόµο προηγούµενη γνωµοδότηση της ΕΠΑΕ ή του 

Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων, η γνωµοδότηση πρέπει να χορηγείται σε χρονικό διάστηµα 1 

µήνα.  ∆ιαφορετικά η απόφαση ή η σχετική άδεια εκδίδεται χωρίς αυτήν. 

Επειδή η «µη γνωµοδότηση» δεν σηµαίνει πάντα αποδοχή της πρότασης ή θετική 

άποψη, αποτελεί όµως πιθανόν άλλοθι για τους εµπλεκόµενους και υπόχρεους, να ερευνηθεί 

η φάση αυτή, δηλαδή: 

- αν τηρείται η προβλεπόµενη διαδικασία από τους ∆ήµους. 

- ποια στοιχεία καταθέτουν προκειµένου να ζητήσουν τις σχετικές γνωµοδοτήσεις. 

- από την πλευρά της ΕΠΑΕ ή του Τ. Συµβουλίου να διευκρινισθεί αν τα στοιχεία που 

υποβάλλονται είναι επαρκή για την έκδοση γνωµοδότησης και αν όχι να γίνουν 

προτάσεις από τα όργανα αυτά για τα απαιτούµενα στοιχεία 

- Να εξετασθεί η χρησιµότητα έκδοσης απόφασης ή εγκυκλίου για τον καθορισµό των 

απαιτούµενων στοιχείων που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις έκδοσης γνωµοδότησης.  

Να γίνει προσπάθεια διαλόγου, µε χρονικό περιορισµό, παρουσία και αρµοδίων των ∆ήµων, 

προκειµένου να τεθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση γνωµοδοτήσεων, µε 

σκοπό τη στήριξη αλλά και τη δέσµευση όλων των µερών. 

 

- Ειδικά για τις επιγραφές σηµειώνεται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί από την 

νοµοθεσία διαδικασία αδειοδότησής τους. Η διαδικασία µπορεί να οργανωθεί χωρίς 

περίπλοκους γραφειοκρατικούς µηχανισµούς και να γίνεται ταυτόχρονα µε την 

αδειοδότηση των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος από τους ∆ήµους. Μια 

ενδεικτική τυπολογία καθώς και το τι επιτρέπεται γενικά από το νόµο µπορεί να 

παρέχεται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης µαζί µε τα υπόλοιπα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και στη συνέχεια να γίνεται προέγκριση του µεγέθους και της θέσης 

της επιγραφής επάνω στο κτίριο.  

- Ειδικά για τα µνηµεία και τα διατηρητέα κτίρια επιβάλλεται η άµεση αποµάκρυσνη των 

επιγραφών και διαφηµίσεων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ανάθεση από το ΤΕΕ 

σε οµάδα εργασίας η καταγραφή όλως των παράνοµων διαφηµίσεων και επιγραφών 

σε διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε τις εφορείες αρχαιοτήτων 
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και το ∆ήµο Θεσσαλονίκης για την άµεση έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισµού 

διαφηµίσεων ως παράνοµες. 

Για τις διαφηµιστικές πινακίδες, επιγραφές και αφισσοκολλήσεις στα διατηρητέα κτίρια, τα 

µνηµεία και τον περιβάλλοντα χώρο τους, εκτός από την καταγραφή τους, προτείνουµε να 

ερευνηθεί: 

• Και να εντοπισθεί κατ΄αρχήν ο φορέας ή οι φορείς στην αρµοδιότητα των οποίων 

εµπίπτει καθένα απ΄αυτά.  

• Να κληθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς σε διάλογο περιορισµένου χρόνου, ώστε 

να τεθούν άµεσα τα προβλήµατα και 

• Να υπάρξουν υλοποιήσιµες προτάσεις προκειµένου να εξευρεθούν πόροι µε την 

ένταξη πιθανόν σε κάποιο πρόγραµµα κ.λ.π. 
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