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Αριθ.Απόφασης 6/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/ 10.4.2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα τη 10 Aπριλίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01,
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 15048/5-4-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου ∆ηµητρίου,
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1o:«∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απότµησης-υποβιβασµού
στάθµης πεζοδροµίου επί της Λ.Τραπεζούντος στη ∆Κ Αγ.Στεφάνου σε θέση του υπό
ίδρυση µικτού πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίµων της εταιρείας
«∆ΗΜ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-ΕΛ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε».
ΘΕΜΑ 2o: «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (πεύκων) προκειµένου να καταστεί
δυνατή η υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
στις περιοχές Άνοιξης, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου” της
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 3o: «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του
αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική
Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4o: Συζήτηση-ενηµέρωση και λήψη απόφασης για υπόθεση σχετικά µε την
εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Αγ. Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου που
αφορά στην αναγκαστική τροποποίηση και προσθήκη νέου µνηµείου, λόγω αδυναµίας
χώρου ενταφιασµού».
ΘΕΜΑ 5o:Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου για
διαφηµιστική εκµετάλλευση.
ΘΕΜΑ 6o: ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Θράκης 4 της ∆.Κ. Κρυονερίου για την
παρεµπόδιση στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού.
ΘΕΜΑ 7o: ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6 της ∆.Κ. Κρυονερίου για
την παρεµπόδιση στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού.
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ΘΕΜΑ 8o:«Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου.»
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω ( 6) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος
2. Πέππα Αγγελική
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4.Ντούντα Χρυσούλα
5. Tσαγκαράκης Ευάγγελος
6. Τσουδερός Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστασία
Κανατσούλης Ιωάννης
Iωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα
κ.Κοκµοτό Βασίλειο.
Πριν την εισήγηση του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη
για το κατεπείγον συζήτησης του τρίτου θέµατος ΕΗ∆ ύστερα από το υπ’αρ.268/4-1-2019
έγγραφο του τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να υπάρχει
Κανονισµός Υπαίθριας διαφήµισης ∆ήµου ∆ιονύσου διότι η µη ύπαρξη Κανονισµού συνιστά
σοβαρή παράβαση καθήκοντος, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 184 του ∆ηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 410/1995 ΦΕΚ Α231), καθώς αποστερείται ο ∆ήµος από µια σοβαρή
πηγή εσόδων.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
 3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κανονισµός Υπαίθριας διαφήµισης ∆ήµου ∆ιονύσου ».
Η ΕΠΖ
Λαµβάνοντας υπόψη:
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4.- Την υπ’αρ.15400/8-4-2019 εισήγηση του τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και
Αδειοδοτήσεων
5.- Το υπ’αρ.268/4-1-2019 έγγραφο του τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας.
Οµόφωνα εγκρίθηκε η συζήτηση του τρίτου θέµατος ΕΗ∆ «Κανονισµός Υπαίθριας
διαφήµισης ∆ήµου ∆ιονύσου ».
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο ΕΗ∆ θέµα: «Κανονισµός Υπαίθριας διαφήµισης ∆ήµου
∆ιονύσου ».
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
1-.Την εισήγηση ,
Στο
άρθρο
75
του
Ν.3463/06
αναφέρονται
µεταξύ
άλλων
τα
εξής:
«Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τοµείς:….
….γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισµών, στον οποίο
περιλαµβάνεται, ιδίως:….
….6. Ο καθορισµός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης,
καθώς και ο προσδιορισµός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων
τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, σύµφωνα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της
κείµενης νοµοθεσίας.»
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα να καθορίζει τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή
κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας
διαφήµισης, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ∆ΚΚ. Η απόφαση αυτή είναι κανονιστική και
συνεπώς την έκδοση της εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο η επιτροπή ποιότητας ζωής.
Στο άρθρο 3 του Ν.2946/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:
«1. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού καθορίζουν, στα διοικητικά όριά
τους, επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και µόνον επιτρέπεται να
τοποθετούνται ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια για την προβολή των διαφηµίσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο καθορισµός γίνεται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον
µήνες πριν από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και ισχύει για τα τρία επόµενα έτη. Αν η
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
µέχρι τη λήξη του ηµερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόµενα
ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων, δηµοτικών ή κοινοτικών χώρων για την
προβολή υπαίθριων διαφηµίσεων. Η µη έκδοση της απόφασης αυτής µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία συνιστά σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, κατά την έννοια της παρ. 2 του
άρθρου 184 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α΄).
2. Οι αποφάσεις της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται ύστερα από γνώµη της
πρωτοβάθµιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία παρέχεται υποχρεωτικά µέσα στην προθεσµία του
επόµενου εδαφίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του αρµόδιου Ο.Τ.Α., που απευθύνεται
στην Ε.Π.Α.Ε. το αργότερο δύο µήνες πριν τη λήξη των προθεσµιών της προηγούµενης
παραγράφου. Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κρίνει αν παραβλάπτεται η
αισθητική του µε την προβολή υπαίθριας διαφήµισης και αποφαίνεται το αργότερο ένα µήνα
πριν από τη λήξη των προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου. Αν η Ε.Π.Α.Ε. δεν
παράσχει τη γνώµη της µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, οι αποφάσεις της προηγούµενης
παραγράφου εκδίδονται χωρίς τη γνώµη αυτή.
3. Το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης των χώρων που αναφέρονται στην παρ. 1 για
υπαίθρια διαφήµιση, ανήκει στον Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για την εκµίσθωση ακινήτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Εφόσον η παραχώρηση της χρήσης γίνεται σε συνδυασµό µε την ανάληψη εκ µέρους του
µισθωτού της υποχρέωσης προµήθειας ειδών ή της παροχής υπηρεσιών προς το ∆ήµο ή την
Κοινότητα, τότε εφαρµόζονται αντίστοιχα και οι διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων
370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄) και 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εάν η
προέχουσα παροχή είναι η προµήθεια ειδών ή η παροχή υπηρεσιών.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για την παραχώρηση χώρων για την
προβολή υπαίθριας διαφήµισης στους χώρους και τα οχήµατα που αναφέρονται στην περ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 1, εάν ο φορέας που προβαίνει στην παραχώρηση υπάγεται στο πεδίο
ρύθµισης των ανωτέρω διαταγµάτων.
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Η αρµοδιότητα καθορισµού χώρων για την προβολή διαφηµίσεων κατά µήκος των εθνικών
οδών, εκτός κατοικηµένων περιοχών, του σιδηροδροµικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόµων,
των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και σε χώρους των σταθµών εξυπηρέτησης
αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), ανήκει στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. Οι χώροι καθορίζονται
ύστερα από γνώµη των δευτεροβάθµιων Ε.Π.Α.Ε. και γνώµη της Ανώνυµης Εταιρείας
Εκµετάλλευσης και ∆ιαχείρισης Αυτοκινητοδρόµων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) ή του Οργανισµού
Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) αντιστοίχως. Η γνώµη του Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ζητείται για τον
καθορισµό των πιο πάνω χώρων σε τµήµατα εθνικών οδών που βρίσκονται εκτός
κατοικηµένων περιοχών και το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας είναι ανώτερο των 70 χιλιοµέτρων
την ώρα. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως και για την έκδοση
των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου. Προκειµένου για εθνική οδό ή τµήµα της ή
αυτοκινητόδροµο, τον οποίο εκµεταλλεύεται φορέας άλλος πλην του Τ.Ε.Ο. Α.Ε., αντί της
ανωτέρω γνώµης του Τ.Ε.Ο. Α.Ε., ο καθορισµός γίνεται ύστερα από γνώµη του φορέα
εκµετάλλευσης της εθνικής οδού ή του τµήµατός της ή του αυτοκινητοδρόµου. Οι ειδικότερες
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 διατηρούνται σε ισχύ.
5. Το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης των χώρων κατά µήκος των εθνικών οδών, εκτός
κατοικηµένων περιοχών, των αυτοκινητοδρόµων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας και των
χώρων των σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), που αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο, για υπαίθρια διαφήµιση, µε την επιφύλαξη εκείνων των οποίων η
εκµετάλλευση έχει παραχωρηθεί µε σύµβαση παραχώρησης από το ∆ηµόσιο σε άλλο φορέα,
ανήκει στο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Στις συµβάσεις παραχώρησης που συνάπτει το Τ.Ε.Ο. Α.Ε. για την
προβολή υπαίθριας διαφήµισης, ο αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να προβαίνει στη γενική
καθαριότητα του αντίστοιχου τµήµατος της οδού και του περιβάλλοντος χώρου, µέχρι τη
ρυµοτοµική γραµµή για τις κατοικηµένες περιοχές ή µέχρι και το ακρότατο έρεισµα για τις οδούς
εκτός κατοικηµένων περιοχών, µε την απειλή ποινικής ρήτρας ή και εκπτώσεως από τα
συµβατικά δικαιώµατα σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης.
6. Η προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόµενων και ηλεκτρονικών ή άλλων
διαφηµίσεων σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, επιτρέπεται µετά από την έκδοση της άδειας που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5.
7. Η προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόµενων και ηλεκτρονικών ή άλλων
διαφηµίσεων, στους χώρους και τα οχήµατα της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 επιτρέπεται
µετά από την έκδοση άδειας που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 5. Οι διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 83 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α΄) και της αποφάσεως που
εκδίδεται κατ' εξουσιοδότησή της, εφαρµόζονται και για τις διαφηµίσεις της παρούσας
παραγράφου.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού, ρυθµίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης, στους χώρους όπου επιτρέπεται η προβολή
υπαίθριας διαφήµισης, ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων για την προβολή τους, η µορφή, το
µέγεθος και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται αυτά, οι επιβαλλόµενες αποστάσεις από τη
ρυµοτοµική γραµµή και το κράσπεδο του πεζοδροµίου, οι επιβαλλόµενες αποστάσεις µεταξύ
των πλαισίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη χρήση των χώρων και την τοποθέτηση
των πλαισίων αυτών. Με όµοια απόφαση µπορεί να επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευών
στους ανωτέρω χώρους, άλλης µορφής και τεχνολογίας, για την προβολή διαφηµιστικών
µηνυµάτων και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης τους. 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 τις τοπικές ιδιαιτερότητες.»
Στην εγκύκλιο 20/10135/18.10.2001 του ΥΠΕΣ∆∆Α αναφέρεται ότι µε τις διατάξεις του άρθρου
3 του Ν.2946/01 καθιερώνεται δέσµια αρµοδιότητα για την έκδοση, από τα δηµοτικά ή κοινοτικά
συµβούλια, της απόφασης µε την οποία θα καθορίζονται οι χώροι στους οποίους θα
επιτρέπεται η τοποθέτηση των πλαισίων διαφήµισης, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τόσο
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ποσοτικά (επαρκείς) όσο και ποιοτικά (πρόσφορα) κριτήρια. Η επιλογή και ο προσδιορισµός
τους εποµένως, εναπόκειται, κατ' αρχήν στην αξιολογική κρίση των αρµοδίων συλλογικών
οργάνων. … Η παράβαση καθήκοντος, εδράζεται πέραν της µη συµµόρφωσης στις διατάξεις
του νόµου αυτού και στο γεγονός ότι ο µη προσδιορισµός των χώρων και η µη έκδοση της
απόφασης, αποστερεί τον ΟΤΑ από µία σοβαρή πηγή εσόδων.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 52138/25.11.2003 (ΦΕΚ 1788/02.12.2003 τεύχος Β’) ΚΥΑ:
«Η προβολή υπαίθριας διαφήµισης επιτρέπεται να διενεργείται µόνο µέσα σε ειδικά
διαµορφωµένα πλαίσια (διαφηµιστικά πλαίσια), τα οποία τοποθετούνται στους χώρους που
έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1
και 4 του άρθρου 3 και των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2946/2001. Η τοποθέτηση των
διαφηµιστικών πλαισίων και οι προδιαγραφές κατασκευής τους διέπονται από τους όρους και
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Ν. 2946/2001 καθώς και από τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται µε τα επόµενα άρθρα της παρούσας απόφασης.»
Στην υπ’ αριθ. 64079/04/11.04.2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α αναφέρονται τα σχετικά µε την
αφαίρεση παράνοµων υπαιθρίων διαφηµίσεων και επιγραφών, όπως επίσης και στο άρθρο 11
του
Ν.2696/99
και
στο
άρθρο
2
του
Ν.2946/01,
ενώ
στην
εγκύκλιο
36/∆17α/01/117/Φ.5.1.1/23.12.2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και στην υπ’ αριθ. 52138/25.11.2003
(ΦΕΚ 1788/02.12.2003 τεύχος Β’) ΚΥΑ αναφέρονται οι σχετικές προδιαγραφές για την
τοποθέτηση των διαφηµιστικών πλαισίων.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για την έγκριση του Κανονισµού Υπαίθριας ∆ιαφήµισης ∆ήµου ∆ιονύσου όπως αυτό
εµφανίζεται συνηµµένα.
2- Το υπ’αρ.268/4-1-2019 έγγραφο του τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας Περιουσίας σύµφωνα
µε το οποίο πρέπει να υπάρχει Κανονισµός Υπαίθριας διαφήµισης ∆ήµου ∆ιονύσου διότι η µη
ύπαρξη Κανονισµού συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, κατά την έννοια της παρ.2 του
άρθρου 184 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 410/1995 ΦΕΚ Α231), καθώς
αποστερείται ο ∆ήµος από µια σοβαρή πηγή εσόδων.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
5. -To κατεπείγον του θέµατος.
6.-Την τοποθέτηση του µέλους της Επιτροπής κ.Τσουδερού Ιωάννη…Το να έρχεται ένας
Κανονισµός τελευταία στιγµή θεωρώ ότι προσβάλλει το κύρος της Επιτροπής. Θα µπορούσε να
έχει έρθει νωρίτερα..
7-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(5 υπέρ και ένα κατά κ.Τσουδερός Ιωάννης)
∆ε διατυπώνει άποψη επί του παρόντος Κανονισµού Υπαίθριας ∆ιαφήµισης και τον
διαβιβάζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έκφραση απόψεων και την έγκρισή του.
Ο Κανονισµός επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
απόφασης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2019 .
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως διαβιβάζεται
προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ράικος ∆ηµήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
∆αρδαµάνης Βασίλειος
Πέππα Αγγελική
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
Τσουδερός Ιωάννης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗ ΜΙΣΗΣ ∆ Η
Μ Ο Υ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο του κανονισµού

σελ. 3

Άρθρο 2ο - Νοµικό πλαίσιο

σελ. 3

ο

Άρθρο 3 - Γενικές υποχρεώσεις

σελ. 4

Άρθρο 4ο – Ορισµοί

σελ. 4

Άρθρο 5ο - Ειδικότερες έννοιες

σελ. 5

Άρθρο 6ο - Κατηγορίες υπαίθριας διαφήµισης

σελ. 6

Άρθρο 7ο - Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήµιση σελ. 6
Άρθρο 8ο - Παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά
πρόσωπα
σελ. 10
Άρθρο 9ο - Καθορισµός κοινοχρήστων χώρων για την προβολή διαφηµίσεων
σελ. 11
Άρθρο 10ο - Προδιαγραφές κατασκευής διαφηµιστικών πλαισίων για την προβολή
υπαίθριας διαφήµισης

σελ.11

Άρθρο 11ο - Επιτρεπόµενοι τύποι και µεγέθη διαφηµιστικών πλαισίων ανάλογα µε τη
θέση τοποθέτησής τους

σελ.13

Άρθρο 12ο - Επιγραφές για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια

σελ. 20

Άρθρο 13 - Άδεια για την υπαίθρια διαφήµιση και την τοποθέτηση πλαισίων
διαφηµίσεων

σελ.25

Άρθρο 14 - Εξαίρεση -απαλλαγές από το τέλος διαφήµισης
Άρθρο 15 - ∆ιοικητικές κυρώσεις

σελ.28
σελ.29

Άρθρο 16 - Αφαίρεση παράνοµων διαφηµίσεων και επιγραφών

σελ.30

Άρθρο 17 - Ποινικές Κυρώσεις

σελ.32

Άρθρο 18 –Τέλος διαφήµισης

σελ.33

Άρθρο 19 - Τελικές ∆ιατάξεις

σελ.35

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο του κανονισµού
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο τη θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων σε
ότι αφορά στην διακίνηση των ιδεών και στην υπαίθρια διαφήµιση στα διοικητικά
όρια του ∆ήµου ∆ιονύσου και αφορά σε όλες τις ∆ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του
∆ήµου ∆ιονύσου.
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Άρθρο 2ο - Νοµικό πλαίσιο
Ο Κανονισµός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού
νόµου και εκδίδεται βάσει των διατάξεων :
►

Του

Ν.

3852/2010

(Φ.Ε.Κ.

Α'87/07-06-2010),

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπου
τυγχάνει εφαρµογής.
► Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α78-6-2006) ∆.Κ.Κ. και ειδικότερα των αρ. 75 περί
«άσκησης αρµοδιοτήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων» και αρ. 79 «Κανονιστικές
Αποφάσεις»
► Του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα των αρ. 15-18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
► Του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/08.10.2001 τεύχος Α) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση,
Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
► Του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999,(Φ.Ε.Κ. Α'57/23-03-1999), «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3542/2007,
(Φ.Ε.Κ. Α'50/02- 03-2007), «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας Ν.2696/1999».
► Της Κ.Υ.Α αρ. 38110/09-09-2002 (Φ.Ε.Κ. 1255/25-09-2002

τεύχος

Β)

«καθορισµός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανό σε προσόψεις κτιρίων
καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και
κοινόχρηστους χώρους κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.
► Της Κ.Υ.Α 6636/17-02-2004 περί ανάρτησης πανό σε όψεις κτιρίων
► Της Κ.Υ.Α 52138/25-11-2003 (Φ.Ε.Κ. 1788/02-12-2003 τεύχος Β) «καθορισµός
όρων,

προϋποθέσεων,

προδιαγραφών

και

διαδικασίας

τοποθέτησης

ειδικά

διαµορφωµένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εµπορικής διαφήµισης, κατά
τις διατάξεις του Ν. 2946/2001»
► Της Κ.Υ.Α 61818/23-12-2004 περί διαφηµίσεων σε στάσεις αναµονής επιβατών
► Της εγκυκλίου 16 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και τον Ν. 3710/2008 περί διαφηµιστικών πινακίδων στα πρατήρια
υγρών καυσίµων
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► Της Κ.Υ.Α. 18801/27-04-2006 περί διαφηµίσεων σε περίπτερα
► Του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως τροποποιήθηκε από
τον Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός
Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις»
► Του Ν.4067/2012 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός».
► Τον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου ∆ιονύσου.
►Τη µε αρ. πρωτ. 268/04-01-2019 επιστολή της ∆νσης Εσόδων και Περιουσίας του
∆ήµου ∆ιονύσου.
► Κάθε άλλης σχετικής µε το θέµα εγκυκλίου
Άρθρο 3ο - Γενικές υποχρεώσεις
•

Υποχρέωση του ∆ήµου αποτελεί η παραλαβή των προβλεπόµενων

δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίηση αυτών στους
ενδιαφεροµένους και στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών
φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής
βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων πάνω σε θέµατα
που τους αφορούν.
•

Υποχρέωση

των

ενδιαφεροµένων

αποτελεί

η

προσέλευση

και

συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου, η συγκέντρωση
των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή αυτών στην
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και η καταβολή των προβλεπόµενων τελών στο
Ταµείο του ∆ήµου.
Άρθρο 4ο – Ορισµοί
•

«Υπαίθρια διαφήµιση» κατά την παρ. 1 του αρ. 1 του Ν. 2946/2001 είναι «η

υπαίθρια και δηµόσια προβολή µε κάθε τρόπο και µέσο, µηνυµάτων κάθε µορφής,
για την προώθηση εµπορικών και επαγγελµατικών σκοπών ή άλλων συναφών
δραστηριοτήτων». Επίσης υπαίθρια διαφήµιση συνιστούν: α) η προβολή κοινωνικών,
πολιτιστικών ή άλλων κοινωνικού ενδιαφέροντος µηνυµάτων και β) η σήµανση της
επαγγελµατικής ή άλλης δραστηριότητας που πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένο
χώρο.
Όσον αφορά την προβολή κοινωνικών και πολιτικών µηνυµάτων από πολιτικά
κόµµατα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού
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χαρακτήρα κ.λπ., εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 1491/84
(ΦΕΚ 173/13.11.1984 τεύχος Α’) «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των
ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εµπορικής διαφήµισης, την ενίσχυση της
αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» και του αρ. 9 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/2002
τεύχος Α’) «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και
δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών
κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 20/2001 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α, τα
στοιχεία που πρέπει να πληροί ένα προβαλλόµενο µήνυµα, ώστε να υπαχθεί στην
έννοια της υπαίθριας διαφήµισης, είναι τα εξής:
•

Το µήνυµα να προβάλλεται δηµόσια και µε τη διαδικασία και τους κανόνες
που ορίζουν τα άρθρα του Ν. 2946/01 (224Α’/8.10.2001)

•

Με το µήνυµα να προωθείται αποκλειστικά εµπορικός ή επαγγελµατικός
σκοπός ή δραστηριότητα.

•

«Τέλος» είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους

έναντι

ειδικού

ανταλλάγµατος

(αντιπαροχής),

το

οποίο

συνίσταται

στη

χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας.
Το Τέλος ∆ιαφήµισης, ρυθµίζεται από την παρ. 1 του αρ. 15 του Β.∆. 24-9/2010- 1958, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 5 του Ν. 1900/90 και στο οποίο
ορίζεται ότι επιβάλλεται υπέρ των δήµων τέλος για κάθε διαφήµιση που γίνεται
µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή σε χώρους που βρίσκονται µέσα στα
διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήµισης.

Η βεβαίωση και είσπραξη του ανωτέρω τέλους είναι υποχρεωτική για το δήµο (αρ.
74 του Β.∆. 24/9-20-10-1958)
Άρθρο 5ο Ειδικότερες έννοιες
Σύµφωνα µε το άρθρο 242 του κωδικοποιηµένου Π.∆. 14/99 (580 ∆’/27.07.1999)
δίνονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
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«Οικόπεδο» είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται µέσα στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό
σχέδιο ή µέσα στα όρια οικισµού χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο.
«Προκήπιο ή πρασιά» είναι το τµήµα του οικοδοµικού τετραγώνου, που βρίσκεται
ανάµεσα στη ρυµοτοµική γραµµή και τη γραµµή δόµησης ή οικοδοµική γραµµή. Τα
προκήπια διαµορφώνονται ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου, περιλαµβάνουν όµως
πάντοτε δέντρα και φυτά (βλ. επίσης αρθρ. 256 του ανωτέρω Π.∆.)
«Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου» είναι ο χώρος που αφήνεται
ακάλυπτος για να µην υπάρχει υπερώαση του ποσοστού κάλυψης του συντελεστή
δόµησης που ισχύει στην περιοχή.
«Ρυµοτοµική γραµµή» είναι εκείνη που ορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο και
χωρίζει οικοδοµικό τετράγωνο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο του οικισµού.
«Οικοδοµική γραµµή ή γραµµή δόµησης» είναι το όριο οικοδοµικού τετραγώνου,
που ορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο προς την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου,
έως το οποίο επιτρέπεται η δόµηση.
«Γήπεδο» είναι η συνεχόµενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο
και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ’ αδιαιρέτου.
«Περίφραγµα» είναι η κατασκευή, µε την οποία διαχωρίζονται µεταξύ τους όµορα
οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο (βλ.
επίσης άρθρ. 257 του ανωτέρω Π.∆.)
«Κατοικηµένη περιοχή» είναι αυτή που έχει σηµανθεί µε πινακίδες, ως
κατοικηµένη, στις εισόδους και εξόδους της (βλ. άρθρ. 2, εδ. 21 του Κ.Ο.Κ.)
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.:
«Αυτοκινητόδροµος» είναι η οδός ειδικής µελέτης και κατασκευής για την
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί τις
συνορεύουσες µε αυτήν ιδιοκτησίες και η οποία:
• διαθέτει, εκτός ειδικών σηµείων ή προσωρινά, χωριστά οδοστρώµατα για τις δύο
κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, που διακρίνονται µεταξύ τους είτε µε διαχωριστικές
νησίδες, είτε κατ’ εξαίρεση, µε άλλα µέσα,
• δεν

διασταυρώνεται ισόπεδα µε άλλη οδό,

µονοπάτι,

σιδηροδροµική ή

τροχιοδροµική γραµµή και
• έχει χαρακτηριστεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων και έχει ειδική σήµανση µε πινακίδες ως αυτοκινητόδροµος
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«Οδός ταχείας κυκλοφορίας» είναι η οδός ειδικής µελέτης και κατασκευής για την
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί
συνορεύουσες µε αυτήν ιδιοκτησίες παρά µόνο µε παράπλευρες βοηθητικές οδούς
και κόµβους και η οποία:
• συνδέεται µόνο µε ειδικής διάταξης ισόπεδους ή ανισόπεδους κόµβους µε το
υπόλοιπο κύριο οδικό δίκτυο,
• δεν

διασταυρώνεται

ισόπεδα

µε

άλλη οδό,

µονοπάτι,

σιδηροδροµική ή

τροχιοδροµική γραµµή και
• έχει χαρακτηριστεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων και έχει ειδική σήµανση µε πινακίδες ως οδός ταχείας κυκλοφορίας

Περαιτέρω η χρήση των οχηµάτων προσδιορίζεται από το άρθρο 2, παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.
ως εξής:
«Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχηµα» είναι το µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο
χρησιµοποιείται κυρίως για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων, ή για τη
ρυµούλκηση στις οδούς οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά
προσώπων ή πραγµάτων. Ο όρος αυτός δεν περιλαµβάνει τα οχήµατα όπως οι
γεωργικοί ελκυστήρες, τα χρησιµοποιούµενα παρεµπιπτόντως µόνο για την οδική
µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων ή για ρυµούλκηση στις οδούς, οχηµάτων που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων.
«Αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης» είναι το αυτοκίνητο όχηµα µε το οποίο εκτελούνται
µεταφορές προσώπων ή πραγµάτων ή µικτές µε ολική ή µερική µίσθωση ή µε
κόµιστρο ανά επιβάτη.
«Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης» είναι το αυτοκίνητο όχηµα µε το οποίο εκτελούνται
µεταφορές προσώπων χωρίς κόµιστρο και πραγµάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη
ή κάτοχο αυτού.
Άρθρο 6ο - Κατηγορίες υπαίθριας διαφήµισης
Υπαίθριες διαφηµίσεις κατά το αρ. 1 του Ν. 2946/2001 και µε βάση την αρ.
20/2001 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. συνιστούν ιδίως:
• Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόµενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες
διαφηµίσεις, σε:
1α) Κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους και
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1β) Σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα
•

Οι διαφηµίσεις από τον αέρα, µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο.

•

Οι διαφηµίσεις σε στάδια και γήπεδα, σε αυτοκίνητα και σε κάθε τύπου δηµόσιας

χρήσης οχήµατα, ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή
στάσεων αναµονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε
περίπτερα.
Άρθρο 7ο - Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήµιση
Σύµφωνα µε :
- το αρ. 11 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/23-03-1999 τεύχος Α), Κ.Ο.Κ.
- το αρ. 2 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/08.10.2001 τεύχος Α)
- την Κ.Υ.Α. αρ. 38110/09-09-2002 (ΦΕΚ 1255/25.09.2002 τεύχος Β’)
- την Κ.Υ.Α. αρ. 52138/25.11.2003 (ΦΕΚ 1788/02.12.2003 τεύχος Β’)
Απαγορεύεται η αναγραφή, ανάρτηση ή προσάρτηση κάθε είδους ενδεικτικών
πινακίδων, επιγραφών ή διαφηµιστικών στοιχείων, κάθε πράξη διαφήµισης, η
επικόλληση εντύπων ή χειρογράφων κάθε µορφής, η αναγραφή, ανάρτηση ή
προβολή συνθηµάτων, ονοµάτων, συµβόλων, παραστάσεων ή προσκλήσεων,
καθώς και η διακίνηση και προβολή ιδεών στους εξής χώρους :
• Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω
από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισµούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς
και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
• Ειδικώς για τα µνηµεία του Καταλόγου της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της
UNESCO, απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων σε οποιοδήποτε σηµείο που
εντάσσεται στο πεδίο θέασής τους.
• Σε µνηµεία, αγάλµατα, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες
προστασίας τους, καθώς και σε παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια. Επιτρέπεται η
τοποθέτηση πινακίδων πλησίον αρχαίου ή νεότερου µνηµείου, µε άδεια που χορηγεί
η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, έπειτα από γνώµη του
Συµβουλίου.
• Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου
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δικαίου, καθώς και σε κτίρια των φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994.
• Σε κοιµητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγµατος, καθώς και στον
περιβάλλοντα χώρο τους.
• Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α’), όπως είναι οι
τοίχοι αντιστήριξης, οι γέφυρες, οι σήραγγες, το κατάστρωµα των δρόµων και των
πεζοδροµίων, καθώς και οι στύλοι και υποσταθµοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
• Σε στοές κτιρίων.
• Στις προσόψεις, στα στηθαία ή κιγκλιδώµατα των εξωστών, στους τοίχους,
στα προστεγάσµατα, στις λειτουργικές προεξοχές (έρκερ) των κτιρίων και γενικά στα
περιφράγµατα ιδιωτικών κτιρίων και κτισµάτων εντός και εκτός κατοικηµένων
περιοχών.
•

Πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω στην οροφή (στέγη) ή

δώµα κτιρίου (αρ. 2, παρ. 2 περ. γ, Ν. 2946/2001).

• Σε πινακίδες δηµόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήµανσης και στους
φωτεινούς σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας.

•

Στο οδόστρωµα των οδών, στις διαχωριστικές νησίδες, στις νησίδες

ασφαλείας, σε πεζοδρόµους και πεζοδρόµια, στα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες και
σκάφες), ακόµη και όταν αυτά δεν έχουν διαµορφωθεί
•

Στα δέντρα των πεζοδροµίων, πλατειών και κήπων.

•

Σε θέση που κατά τρόπο ή µε τεχνολογία ή µε υλικά που µπορούν να έχουν

οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες των οδών ή να επηρεάσουν µε
οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων.
•

Σε απόσταση από δασική έκταση ή έκταση µε πλούσια βλάστηση εφόσον η

απόσταση είναι µικρότερη των 30µ. και το υλικό που είναι κατασκευασµένο το
πλαίσιο έχει πυραντοχή µικρότερη των 240 λεπτών - RF240 •

Μπροστά από καταστήµατα, εµπορικές επιχειρήσεις και κατοικίες όταν

επηρεάζεται ο φωτισµός τους, η θέα τους ή η πρόσβαση σε αυτά
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•

Όπου µπορεί να προκληθεί ενόχληση στους χρήστες των κοινοχρήστων

χώρων και στους ενοίκους των παρακείµενων κτιρίων, µε δονήσεις, θορύβους ή
έντονο φωτισµό
•

Σε απόσταση εκατέρωθεν και ύψος µικρότερο των είκοσι (20) µέτρων από κάθε

φανό σηµατοδότησης.
•

Σε ακτίνα µικρότερη των 100 µέτρων από άλλο τοποθετηµένο διαφηµιστικό

πλαίσιο (για πεζοδρόµια)
•

Σε ακτίνα µικρότερη των 1000 µέτρων από άλλο τοποθετηµένο διαφηµιστικό

πλαίσιο (για γήπεδα εκτός σχεδίου).
•

Απαγορεύεται κάθε διαφήµιση που πραγµατοποιείται µε οποιονδήποτε τρόπο

και µέσο, στα εκτός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των χαρακτηρισµένων εθνικών
και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόµων και σε ζώνη µέχρι εκατόν πενήντα (150)
µέτρων και από τις δυο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από
τους χρήστες των οδών.
Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) µέτρα και από
τις δυο πλευρές του άξονα, των ανωτέρω τµηµάτων εθνικών και επαρχιακών οδών ή
αυτοκινητοδρόµων που διέρχονται µέσα από κατοικηµένη περιοχή, αν το
επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας στα τµήµατα αυτά είναι ανώτερο των 70 km/h.
Απαγορεύεται επίσης:
Η τοποθέτηση σε κατοικηµένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων, που προσδιορίζουν
τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστηµάτων.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήµατα που πωλούν είδη ή
παρέχουν υπηρεσίες άµεσης ανάγκης, (π.χ. φαρµακεία, κέντρα υγείας, νοσοκοµεία
και κλινικές κ.λπ.), η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων µπορεί να επιτραπεί, µετά
από προηγούµενη άδεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7
του Ν. 2946/2001 και στο αρ. 7 της αρ. 20/40135/18-10-2001 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
Κατ' εξαίρεση οι επιγραφές φαρµακείων, κλινικών και νοσοκοµείων, επιτρέπεται να
είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου. Οι κάθετες αυτές επιγραφές έχουν διαστάσεις
κατ' ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 Χ 0,25 m και δεν µπορεί να απέχουν από την όψη του
κτιρίου περισσότερο από 0,30 m. Το κάτω µέρος των επιγραφών, δεν µπορεί να
απέχει λιγότερο των 3 m από τη στάθµη του πεζοδροµίου και η εξωτερική πλευρά
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τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 0,50 m. από την νοητή κατακόρυφο που
περνά από το κράσπεδο του πεζοδροµίου.
Σηµείωση 1): Σύµφωνα µε το εδ. β της παρ. 4 του αρ. 83 του Ν. 3057/2002 (Φ.Ε.Κ.
239/10-10-2002 τεύχος Α’) επιτρέπεται η σήµανση φαρµακείων µε κάθετη πινακίδα
στο ισόγειο του κτιρίου και η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη ή τις προσόψεις
(µία σε κάθε όψη) κτιρίου που χρησιµοποιείται στο σύνολό του ως ξενοδοχείο,
τράπεζα ή δηµόσια υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούνται από
µεµονωµένα διακριτά στοιχεία και δεν καλύπτουν αρχιτεκτονικά µέλη του κτιρίου.
Σηµείωση 2): Χωρίς άδεια του ∆ηµάρχου και χωρίς πληρωµή Τέλους, µπορούν να
τοποθετούνται επαγγελµατικές επιγραφές µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
τίθενται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισµού.
Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενηµερωτικών επιγραφών που δηλώνουν
την ιδιότητα των ενοίκων, επί τοίχου παρά την είσοδο κτιρίου ή αυλόθυρα µε
µέγιστες διαστάσεις 0,20 m Χ 0,30 m.
•

Η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφηµίσεων ή η εγκατάσταση οποιασδήποτε

πινακίδας, αφίσας, 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 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
χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που
µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.

•

Οι φωτεινές ή φωτιζόµενες διαφηµίσεις επί οχηµάτων, οι διαφηµίσεις για τις

οποίες χρησιµοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία, καθώς και οι διαφηµίσεις µε
εναλλασσόµενα µηνύµατα.
• Η διαφήµιση µε φεϊγ - βολάν ή µε την αθρόα ρίψη εντύπων σε οδούς, πλατείες και
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (αρ. 2 παρ. 1 του Ν.∆. 31/68 (ΦΕΚ 281/2.12.1968
τεύχος

Α’)

«Περί

προστασίας

της

περιουσίας

των

οργανισµών

τοπικής

αυτοδιοικήσεως και ρυθµίσεως ετέρων τινών θεµάτων»).
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•

Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όµοιων αντικειµένων για οποιονδήποτε

λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των
κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυµοτοµικής γραµµής,
όταν υπάρχει πρασιά (αρθρ. 2, παρ.2, περ. α του Ν. 2946/2001)
Από 25/09/2002 ισχύει η Κ.Υ.Α. 38110/2002 (Φ.Ε.Κ. 1255/25-09-2002 τεύχος Β’)
σύµφωνα µε την οποία πανό σε προσόψεις κτιρίων επιτρέπεται µε τους ακόλουθους
όρους :
Για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, είναι
δυνατή η ανάρτηση πανό σε προσόψεις κτιρίων, στα οποία πραγµατοποιούνται οι
εκδηλώσεις αυτές, καθώς και σε κτίρια µε αµιγή χρήση που ανήκουν στους φορείς
που τις διοργανώνουν, µε τις κατωτέρω προδιαγραφές:
α. Τοποθετούνται σε επίπεδα παράλληλα στις όψεις του κτιρίου και έχουν συνολική
επιφάνεια έως 20 % της αντίστοιχης όψης αυτού.
β. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή
τµήµατα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούµενο φυσικό
φωτισµό.
γ. Πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50 m. από τη νοητή
κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδροµίου και σε ύψος τουλάχιστον
5 m.
δ. ∆εν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το υφιστάµενο µέγιστο ύψος του κτιρίου.
ε. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε θέσεις που προβλέπονται από αρχιτεκτονική
µελέτη, µε τις παραπάνω προδιαγραφές και κατόπιν έγκρισης του Σ.Α. (Συµβούλιο
Αρχιτεκτονικής) στ. Επιτρέπεται η αναγραφή της επωνυµίας του χορηγού (ή των
χορηγών) της εκδήλωσης, µε στοιχεία όµως όχι µεγαλύτερα από τα στοιχεία των
άλλων λέξεων που αφορούν στην ίδια εκδήλωση.
ζ. Τοποθετούνται το νωρίτερο ένα µήνα πριν την έναρξη της εκδήλωσης και
αφαιρούνται εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από τη λήξη τους, µε ευθύνη του
φορέα που οργανώνει την εκδήλωση.
η. Απαιτείται άδεια του οικείου ΟΤΑ, που χορηγείται ατελώς, κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφεροµένου, µε απόφαση του ∆ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας, η οποία
εκδίδεται µετά από έγκριση του Σ.Α. και έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών του
παρόντος από τον Ο.Τ.Α. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να
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συνοδεύεται από πλήρη φάκελο στοιχείων (διαστάσεις, χρονικό διάστηµα ανάρτησης
κ.λπ.).
θ. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό εντός των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών
τόπων και κατά µήκος των ορίων τους. Ειδικώς για τα µνηµεία του Καταλόγου της
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, απαγορεύεται η ανάρτηση πανό σε
οποιοδήποτε σηµείο που εντάσσεται στο πεδίο θέασής τους. Επιτρέπεται η
ανάρτηση πανό πλησίον αρχαίου ή νεότερου µνηµείου, µε άδεια που χορηγεί η
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, έπειτα από γνώµη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
ι. Για τους παραβάτες των παραπάνω, εφαρµόζονται αναλόγως οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το Ν. 2946/2001.
κ.Απαγορεύεται η τοποθέτηση γιγαντοαφισών γενικώς.

Άρθρο 8ο - Παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά
πρόσωπα
Με απόφαση του ∆.Σ. παραχωρείται η χρήση κοινόχρηστων δηµοτικών χώρων σε
νοµικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς για την προβολή
µηνυµάτων ή δραστηριοτήτων τους. Για την προβολή αυτή και για τη χρήση των
χώρων αυτών δεν οφείλεται τέλος διαφήµισης ή άλλο αντάλλαγµα (αρ. 7, Ν.
2946/2001)

Με την απόφαση του ∆.Σ. καθορίζονται οι ζώνες και οι κοινόχρηστοι γενικά χώροι
(πλατείες, οδοί, πεζοδρόµια, άλση κ.λ.π.) που µπορούν να χρησιµοποιούν τα
πολιτικά κόµµατα, τα σωµατεία, οι µαθητικές, φοιτητικές, συνδικαλιστικές και
συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που δεν επιδιώκουν
κερδοσκοπικούς σκοπούς για την επικόλληση ή ανάρτηση εντύπων, την αναγραφή
µηνυµάτων κ.λπ.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
µε τις οποίες θα χρησιµοποιούνται οι χώροι αυτοί (αρ. 3, παρ. 1 Ν. 1491/84) και σε
ποσοστό που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της
συνολικής επιφάνειας των χώρων, που έχουν καθοριστεί, νοµίµως, για προβολή
υπαίθριας διαφήµισης στον οικείο Ο.Τ.Α. (αρ. 44, παρ.1 Π.∆. 96/2007).
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Η διάθεση των χώρων στα κόµµατα και στους άλλους φορείς γίνεται αναλογικά και
επί ίσοις όροις και για τη χρήση τους δεν απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε αρχή και
δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. τέλος διαφήµισης ή αποζηµίωση χρήσης.

Σηµείωση : Κατά την προεκλογική περίοδο βουλευτικών, περιφερειακών και
δηµοτικών εκλογών, ευρωεκλογών ή δηµοψηφίσµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
υποχρεούται να διαθέσει µε απόφασή του στα κόµµατα, στους συνασπισµούς και
στους συνδυασµούς υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους, όλους τους
χώρους που καθορίστηκαν σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 2946/2001 για
τη διενέργεια εµπορικής διαφήµισης στον ∆ήµο ( αρ. 9, παρ. 3, Ν. 3023/2002 -αρ.
44, παρ. 3, Π.∆. 96/2007 -αρ. 5, παρ. 2, Ν. 3870/2010).
Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η ισχύς των συµβάσεων µίσθωσης των
χώρων που διατίθενται για πράξεις εµπορικής διαφήµισης και µειώνεται ανάλογα το
µίσθωµα.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3870/10, κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στους συνδυασµούς η ανάρτηση ή
επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού
προβολής. Είναι επιτρεπτή µόνο η τοποθέτηση αφισών, εντός των χώρων που
ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3023/02 (146 Α’), οι ρυθµίσεις του οποίου
εφαρµόζονται και για τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές.
Άρθρο 9ο – Καθορισµός κοινοχρήστων χώρων για την προβολή
διαφηµίσεων Σύµφωνα µε το αρ. 3 του Ν. 2946/2001 και µε την αρ. 20/40135/102001 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
ισχύει για τρία έτη και εκδίδεται έως την 30η Σεπτεµβρίου, καθορίζονται επαρκείς και
πρόσφοροι δηµοτικοί κοινόχρηστοι χώροι, στους οποίους και µόνον επιτρέπεται να
τοποθετούνται ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια για την προβολή των διαφηµίσεων. Αν
η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραµµατέας
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέχρι τη λήξη του ηµερολογιακού έτους. Αν δεν
καθοριστούν χώροι κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων,
δηµοτικών χώρων για την προβολή οριζόµενα υπαίθριων διαφηµίσεων.
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. ή του Γ.Γ. εκδίδονται ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Αν. Αττικής (Σ.Α.), η οποία παρέχεται ύστερα από
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έγγραφη πρόσκληση του αρµόδιου Ο.Τ.Α. ή του Γ.Γ. που απευθύνεται στο Σ.Α. το
αργότερο δύο µήνες πριν τη λήξη των προθεσµιών (µέχρι 31 Ιουλίου).
Το Σ.Α. εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κρίνει αν παραβλάπτεται η αισθητική
του µε την προβολή υπαίθριας διαφήµισης και αποφαίνεται το αργότερο ένα µήνα
πριν από τη λήξη της προθεσµίας που τάσσεται στο αρµόδιο όργανο (31
Αυγούστου). Αν το Σ.Α. δεν το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης των
κοινόχρηστων χώρων για υπαίθρια διαφήµιση ανήκει στο ∆ήµο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκµίσθωση ακινήτων των ∆ήµων,
εφαρµόζονται δηλαδή οι διατάξεις του αρ. 192 του ∆.Κ.Κ. και του Π.∆. 270/81.
Εφόσον η παραχώρηση της χρήσης γίνεται σε συνδυασµό µε την ανάληψη εκ
µέρους του µισθωτή της υποχρέωσης προµήθειας ειδών ή της παροχής υπηρεσιών
προς το ∆ήµο, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 60/2007
(ΦΕΚ 64 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εάν η προέχουσα παροχή είναι η
προµήθεια ειδών ή η παροχή υπηρεσιών.

Σηµείωση : η αρµοδιότητα καθορισµού χώρων για την προβολή διαφηµίσεων κατά
µήκος των εθνικών οδών, εκτός κατοικηµένων περιοχών, των αυτοκινητοδρόµων,
των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και σε χώρους των σταθµών εξυπηρέτησης
αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), ανήκει στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης.
Άρθρο 10ο - Προδιαγραφές κατασκευής των διαφηµιστικών πλαισίων για την
προβολή υπαίθριας διαφήµισης (Κ.Υ.Α 52138/2003 αρ. 3 & Ν. 2946/2001 αρ. 4)
Η προβολή υπαίθριας διαφήµισης επιτρέπεται να διενεργείται µόνο µέσα σε ειδικά
διαµορφωµένα πλαίσια (διαφηµιστικά πλαίσια), τα οποία τοποθετούνται στους
χώρους, που έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 και των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.
2946/2001. Η τοποθέτηση των διαφηµιστικών πλαισίων και οι προδιαγραφές
κατασκευής τους διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται
στον Ν. 2946/2001, καθώς και από τους παρακάτω όρους:
•

Τα διαφηµιστικά πλαίσια επιτρέπεται να είναι κατασκευασµένα είτε από
γαλβανισµένα χαλυβοελάσµατα, είτε από προφίλ αλουµινίου ή από άλλο
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ανθεκτικό υλικό, καθώς επίσης και από συνδυασµό των προαναφερόµενων
υλικών. Εσωτερικά πρέπει να φέρουν ενίσχυση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
τόσο η απόλυτη σταθερότητα σε πλευρικές ανεµοπιέσεις όσο και το
αµετάθετο της κατασκευής.
•
•

Η βαφή τους πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
διάρκεια
Η στήριξη των σταθερών διαφηµιστικών πλαισίων στο έδαφος, επιτυγχάνεται
µε εγκιβωτισµό των κατακόρυφων στοιχείων σε βάση από σκυρόδεµα κάτω
από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή πάκτωσή
τους. Η στήριξη των κινητών διαφηµιστικών πλαισίων επιτρέπεται να γίνεται
µε την τοποθέτηση νεκρών φορτίων στη βάση τους, αντί για την πάκτωσή
τους στο έδαφος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτηση αντηρίδων.

•

Για κάθε διαφηµιστικό πλαίσιο πρέπει να υποβάλλεται στον ∆ήµο υπεύθυνη
δήλωση, υπογεγραµµένη από πολιτικό µηχανικό, µε την οποία πιστοποιείται η
στατική επάρκεια του διαφηµιστικού πλαισίου.

•

Προκειµένου

για

φωτεινά

ή

φωτιζόµενα

διαφηµιστικά

πλαίσια,

η

ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να φέρει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
για την ασφαλή λειτουργία της (ασφάλειες, αντιηλεκτροπληξιακοί αυτόµατοι
διακόπτες, γειώσεις κ.λπ.).
•

Στα φωτιζόµενα ή φωτεινά διαφηµιστικά 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,

όπως

τρεµολαµπυρίσµατα,

χρωµατικές

εναλλαγές,

κινούµενες προβολές κ.λπ. Για την ηλεκτροδότηση των διαφηµιστικών
πλαισίων που επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα, υποβάλλονται προς
τη ∆ΕΗ υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου εγκαταστάτη, υπογεγραµµένες από
διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο ή µηχανολόγο µηχανικό.
•

Η διαφήµιση επικολλάται ή απεικονίζεται στην επιφάνεια των πλαισίων
στοιχείων.

∆ιαφηµίσεις

που

εξέχουν

από

την

επιφάνεια

αυτή

καθ'

οποιονδήποτε τρόπο ή είναι ανάγλυφες, απαγορεύονται.
•

Τα πλαίσια τοποθετούνται µε δαπάνες και φροντίδα είτε εκείνου που έχει το
δικαίωµα παραχώρησης της χρήσεως του χώρου, είτε των διαφηµιστικών
εταιρειών είτε των διαφηµιζοµένων.
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•

Σε κάθε υπαίθρια διαφήµιση πρέπει να αναγράφεται σε εµφανές σηµείο, το
ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και η διεύθυνση του διαφηµιστή ή του
διαφηµιζοµένου και ο αριθµός της άδειας που χορηγήθηκε κατά το άρθρο 5
του Ν. 2946/2001.

•

Υπαίθριες διαφηµίσεις στις οποίες δεν αναγράφονται τα ανωτέρω αφαιρούνται
αµέσως µε ευθύνη του ∆ηµάρχου.

Άρθρο 11ο - Επιτρεπόµενοι τύποι και µεγέθη διαφηµιστικών πλαισίων
ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησής τους.

11 Α) Κοινόχρηστοι χώροι
Σύµφωνα µε :
- την Κ.Υ.Α. 18801/10.04.2006 (ΦΕΚ 521/27.4.2006 τεύχος Β’)
- την Κ.Υ.Α. 52138/25.11.2003 (ΦΕΚ 1788/02.12.2003 τεύχος Β’)
• το αρ. πρωτ. 37306/21.07.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
στους κοινόχρηστους χώρους η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων και η διενέργεια
εµπορικής διαφήµισης επιτρέπονται υπό τις εξής προϋποθέσεις :
• Πεζοδρόµια
Στα πεζοδρόµια επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων τύπου
«ΡΑΚΕΤΑ» µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) H νοητή κατακόρυφος της κορνίζας της ωφέλιµης επιφάνειάς τους πρέπει να
απέχει από το κράσπεδο του πεζοδροµίου τουλάχιστον 1,00m.
β) H κορνίζα της ωφέλιµης επιφάνειάς τους πρέπει να απέχει από την ρυµοτοµική
γραµµή τουλάχιστον 2,50m.
γ) Πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εξυπηρέτηση ατόµων
µε ειδικές ανάγκες.
δ) Να απέχουν εκατέρωθεν και καθ' ύψος τυχόν φωτεινού σηµατοδότη ρύθµισης της
κυκλοφορίας, τουλάχιστον 20m.
ε) Τα διαφηµιστικά πλαίσια που τοποθετούνται στα πεζοδρόµια σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα.
Σύµφωνα µε την παρ. 10 του αρ. 3 της Κ.Υ.Α. 52138/25.11.2003 τα
διαφηµιστικά πλαίσια τύπου «ΡΑΚΕΤΑΣ» φέρουν έως δύο ισοµεγέθεις επίπεδες
ωφέλιµες επιφάνειες, τοποθετηµένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Οι ωφέλιµες
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επιφάνειες έχουν µέγιστη κατακόρυφη διάσταση έως 2,0m και µέγιστη οριζόντια έως
1,30m. Η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας των ωφέλιµων επιφανειών πρέπει
να είναι τουλάχιστον 2,5m. Το ανώτατο ύψος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5,0 m.
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• Πλατείες
Στις πλατείες επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων τύπου
«ΠΥΡΓΟΣ». Τα διαφηµιστικά πλαίσια που τοποθετούνται στις πλατείες, επιτρέπεται
να είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα, εφόσον έχει επιτραπεί αυτό για τη συγκεκριµένη
θέση, µε την απόφαση καθορισµού χώρων για υπαίθρια διαφήµιση, της παρ. 1 του
αρ. 3 του Ν. 2946/2001.(ΚΥΑ 52138 αρ. 4, παρ.1, εδ β).
Σύµφωνα µε την παρ. 11 του αρ. 3 της Κ.Υ.Α. 52138/25.11.2003 τα
διαφηµιστικά πλαίσια τύπου «ΠΥΡΓΟΣ» είναι κυλινδρικά ή τριγωνικά, επιτρέπεται να
φέρουν έως τρεις ωφέλιµες επιφάνειες µε µέγιστη διατοµή 20τ.µ. και µέγιστο ύψος
3,60µ και η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας των ωφέλιµων επιφανειών
πρέπει να είναι το πολύ 0,15µ.
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• Λοιποί Κοινόχρηστοι Χώροι
Σε πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις και γενικά σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο,
απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων.
Προκειµένου για κατοικηµένες περιοχές, η απαγόρευση τοποθέτησης
διαφηµιστικών πλαισίων κατά µήκος του ορίου, καταλαµβάνει σε κάθε περίπτωση
όλη την έκταση του πλησιέστερου προς το όριο αυτό πεζοδροµίου της οδού (αρ.4,
παρ.1, εδ.Γ, ΚΥΑ 52138/25.11.2003).

• Στέγαστρα στάσεων
Στα στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,
επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικού πλαισίου µεγίστων διαστάσεων 1,40m
(οριζόντια διάσταση) επί 2,00m (κατακόρυφη διάσταση). Επιτρέπεται η διαφήµιση
στα ανωτέρω διαφηµιστικά πλαίσια, µε εναλλασσόµενα µηνύµατα συχνότητας όχι
µικρότερης του ενός µηνύµατος ανά δέκα λεπτά.
Τα διαφηµιστικά πλαίσια των στεγάστρων στάσεων επιτρέπεται να είναι φωτεινά.
Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων στα στέγαστρα στάσεων αναµονής των
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται σε οδούς ταχείας
κυκλοφορίας, στα εκτός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των εθνικών, επαρχιακών
και δηµοτικών οδών, καθώς και στα εντός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των
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εθνικών, επαρχιακών και δηµοτικών οδών που το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας για
τα επιβατηγά οχήµατα είναι ανώτερο των 70 χλµ/ώρα, επιτρέπεται µόνο στην
παράλληλη προς τον άξονα της οδού πλευρά (πλάτη) αυτών, µε την προϋπόθεση ότι
η πλευρά αυτή ή τµήµα της προβλέπεται να είναι κλειστό. Η διαφήµιση επιτρέπεται
και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών, εφόσον δεν είναι κάθετες προς τον άξονα
οποιασδήποτε άλλης οδού.

Στις λοιπές περιπτώσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων στην αντίθετη προς την
κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευρά των στεγάστρων, καθώς και στην παράλληλη
προς τον άξονα της οδού πλευρά (πλάτη) αυτών, µε την προϋπόθεση ότι οι πλευρές
αυτές ή τµήµα αυτών προβλέπεται να είναι κλειστά. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε
δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών να εξασφαλίζεται ελεύθερη
δίοδος µήκους τουλάχιστον ενός (1) µέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της
διαφήµισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών.

Σύµφωνα µε το αρ. 21, παρ. 2, του Ν. 2963/2001 η διαφηµιστική εκµετάλλευση των
στεγάστρων και στάσεων που τοποθετούνται και συντηρούνται µε µέριµνα και
δαπάνες των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου γίνεται από τους τελευταίους,
οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή ανταποδοτικού τέλους, υπέρ των Ο.Τ.Α,
πρώτου βαθµού, που καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Η διαφηµιστική εκµετάλλευση στεγάστρων και στάσεων που τοποθετούνται και
συντηρούνται µε µέριµνα και δαπάνες των Ο.Τ.Α., γίνεται από τους οικείους Ο.Τ.Α.
Επί των στεγάστρων αυτών διατίθεται ικανή επιφάνεια για την πληροφόρηση του
επιβατικού κοινού, σύµφωνα και µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 11 του ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57 Α').

Σύµφωνα µε το αρ. 94, παρ. 2, περ. 17 του Ν. 3852/2010 ο καθορισµός των
προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών και
υπεραστικών γραµµών γίνεται µε απόφαση του ∆ήµου.
• Περίπτερα
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Στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη, σε πλαίσιο
ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται
να προεξέχει πέραν των επιτρεπόµενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου.

Με την αρ. Κ.Υ.Α. 18801/10.04.2006 (ΦΕΚ 521/27.4.2006 τεύχος Β’) διευκρινίζεται
ότι:
«Επί των κινητών προστεγασµάτων (τεντών), χρώµατος µπεζ ή λευκού, επιτρέπεται
η

εκτύπωση

διαφηµιστικού

µηνύµατος,

µέγιστης

νοητής

διάστασης

0,75m

(κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι
ιδίου περιεχοµένου ή σε απόλυτη συνάφεια µε αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήµιση επί του
προστεγάσµατος επιτρέπεται να είναι φωτιζόµενη και να προβάλλεται επί των
τεσσάρων πλευρών αυτού.
Η ως άνω ρύθµιση δεν εφαρµόζεται σε περίπτερα που βρίσκονται σε
κηρυγµένους παραδοσιακούς οικισµούς ή ιστορικούς τόπους».

11 Β) Ιδιωτικοί χώροι
• Οικόπεδα
Στα οικόπεδα, ανεξαρτήτως αν είναι οικοδοµηµένα ή όχι, τα διαφηµιστικά
πλαίσια τοποθετούνται επί της περίφραξης αυτών, κατά µήκος, παράλληλα και
ευθύγραµµα της οικοδοµικής γραµµής, (µε την τήρηση των υποχρεωτικών στοών και
πρασιών, απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαισίου εντός της πρασιάς) παράλληλα και
ευθύγραµµα µε αυτή και όχι σε τεθλασµένες γραµµές. ∆εν είναι επιτρεπτή η
τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων εντός των οικοπέδων. Τα πλαίσια αυτά πρέπει
να αποτελούνται από ωφέλιµη επιφάνεια και σκελετό (κορνίζα) που συγκρατεί την
επιφάνεια αυτή και η στήριξη τους στο έδαφος πρέπει να γίνεται µε εγκιβωτισµό των
κατακόρυφων στοιχείων σε βάση από σκυρόδεµα κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή πάκτωση τους (άρθρο 3, παρ.4 της Κ.Υ.Α.
52138/2003).
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∆εδοµένου ότι και το περίφραγµα ορίζεται ως «η κατασκευή, µε την οποία
διαχωρίζονται µεταξύ τους όµορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο
από κοινόχρηστο χώρο» (άρθρο 2, ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ») προκύπτει ότι το
διαφηµιστικό πλαίσιο, ως κατασκευή που εγκιβωτίζεται κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους, µπορεί να αποτελέσει περίφραξη.

Οι διαστάσεις της ωφέλιµης επιφάνειας των διαφηµιστικών πλαισίων που
τοποθετούνται επί των περιφράξεων των οικοπέδων, είναι ακέραια πολλαπλάσια της
µονάδας 0,70m x 1,05m, µε µέγιστο όριο τις 32 µονάδες συνολικά, µέγιστο µήκος τα
11,20m (16 x 0,70m) και µέγιστο ύψος 2,10m (2 x 1,05).
Τα διαφηµιστικά πλαίσια στις περιφράξεις οικοπέδων δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά
ή φωτιζόµενα.
Το κάτω µέρος του διαφηµιστικού πλαισίου πρέπει να απέχει από το έδαφος το πολύ
0,20m. Ο σκελετός του διαφηµιστικού πλαισίου (κορνίζα) πρέπει να έχει µέγιστο
πλάτος µέχρι 0,20m.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων τύπου «πίζα», «πύργος» ή «ρακέτα»
επί των περιφράξεων των οικοπέδων, ελλείψει ρητής σχετικής πρόβλεψης στην ΚΥΑ
52138/2003 και διαφορετικών προδιαγραφών κατασκευής αυτών (άρθρο 3, παρ. 1,9,
10, 11 της ΚΥΑ). Τα συγκεκριµένα πλαίσια τοποθετούνται υπό τον περιορισµό της
τήρησης των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 52138/2003 και του άρθρου 11 του ΚΟΚ (Ν.
2696/1999, Φ.Ε.Κ. Α'57/23-03-1999).
Τοποθέτηση διαφηµιστικών κατασκευών µέσα στο χώρο του οικοπέδου που
βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης δεν επιτρέπεται.
Η προβολή διαφηµίσεων σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, επιτρέπεται µετά από την
έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2946/01.
• Γήπεδα εκτός σχεδίου
Σε γήπεδα εκτός σχεδίου επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων
τύπου «ΠΙΖΑ» ύστερα από άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ.
2 του άρθρου 5 του Ν. 2946/01 και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
άρθρου 11 του ΚΟΚ (Ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. Α'57/23-03-1999). Τα διαφηµιστικά αυτά
πλαίσια απέχουν µεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1.000 m. ∆εν επιτρέπεται
να είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα
.
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Τα διαφηµιστικά πλαίσια τύπου «ΠΙΖΑ» φέρουν έως δύο ισοµεγέθεις επίπεδες
επιφάνειες, τοποθετηµένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Οι ωφέλιµες επιφάνειες
έχουν µέγιστη κατακόρυφη διάσταση 2,0m και µέγιστη οριζόντια 3,0m. Η απόσταση
από το έδαφος της κορνίζας της ωφέλιµης επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον
2,5m, ενώ το ανώτατο ύψος αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5,0m από το γύρω
φυσικό έδαφος.

• Ακάλυπτες µεσοτοιχίες και τυφλές όψεις κτιρίων.
Στις ακάλυπτες µεσοτοιχίες και τυφλές όψεις των κτιρίων επιτρέπονται µόνον
εικαστικές παρεµβάσεις µη εµπορικού χαρακτήρα χρηµατοδοτούµενες από
χορηγίες. Ο χορηγός επιτρέπεται να εµφανίζει σε αυτές 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 κατά τις ισχύουσες διατάξεις (περ. γ, αρ. 2 ΚΥΑ 52138/03).
Σηµείωση: Σύµφωνα µε το αρθρ. 6 της Κ.Υ.Α. 52138/25.11.2003 µε απόφαση του
∆ηµοτικού
κατασκευής

Συµβουλίου
καθώς

µπορεί

και

να

ειδικότεροι

καθορίζονται
όροι

και

ειδικότερες

προδιαγραφές

προϋποθέσεις

τοποθέτησης

διαφηµιστικών πλαισίων επί πλέον των όσων καθορίζονται µε την ανωτέρω Κ.Υ.Α.,
σύµφωνα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του ∆ήµου. Με τις αποφάσεις αυτές δεν
επιτρέπεται να αυξάνονται
καθορίζονται

µε

την

οι µέγιστες
Κ.Υ.Α.,

ούτε

διαστάσεις

των

πλαισίων,

όπως

να τροποποιούνται οι όροι και οι

προϋποθέσεις τοποθέτησης των πλαισίων που καθορίζονται µε τα άρθρα της Κ.Υ.Α.,
µε τρόπο δυσµενέστερο για το περιβάλλον.

• ∆ιαφηµιστικά πλαίσια σε στάδια.
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Οι διαφηµίσεις σε στάδια, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε πλαίσια και εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 52138/2003, καθώς και οι διατάξεις της
περίπτωσης (α) της παρ. 2Α του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 52138/2003. Από τα ανωτέρω
προκύπτει ότι το πλαίσιο θα έχει µέγιστο µήκος τα 20m (16 χ 0,70m) και µέγιστο
ύψος 2,10m (2 x 1,05).
Οι ειδικότερες προδιαγραφές των πλαισίων, οι λοιποί όροι και οι
προϋποθέσεις, καθορίζονται από τον φορέα στον οποίο ανήκει η εκµετάλλευση των
ανωτέρω χώρων.
11 Γ) Σε αυτοκίνητα και κάθε τύπου δηµόσιας χρήσης οχηµάτων ή στην
εξωτερική επιφάνειά τους
Σχετικά :
• αρθρ. 1, παρ. 2γ & αρθρ. 3 παρ. 7 του Ν. 2946/2001 και αρθρ. 21 παρ. 3 του Ν.
2963/2001 και
- αριθµ. πρωτ. οικ. Β36935/2806/26.06.2002 (ΦΕΚ 862/10.07.2002 τεύχος Β’)
απόφαση Υπ. Μετ. Επικ. και
- αριθµ. 43/43833/25-09-2008 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.
Βάσει του αρθρ. 83 παρ. 3 του Ν. 2696/2009 (Κ.Ο.Κ.) η αναγραφή ή τοποθέτηση
διαφηµίσεων στο εσωτερικό ή εξωτερικό του αµαξώµατος αυτοκινήτων οχηµάτων, τα
οποία εκτελούν δηµόσια συγκοινωνία, επιτρέπεται εφόσον δεν ανατρέπεται

ο

οµοιόµορφος χρωµατισµός που χαρακτηρίζει το δηµόσιο µέσο µεταφοράς.
Α) Η εµπορική διαφήµιση στα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία των φορέων
παροχής συγκοινωνιακού έργου του Ν. 2963/2001 επιτρέπεται υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε την αριθ. Β36935/2806/26.06.2002 (ΦΕΚ
862/10.07.2002 τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
στην οποία ορίζεται ότι :
«Επιτρέπεται η αναγραφή ή ανάρτηση διαφηµίσεων στις εσωτερικές και εξωτερικές
επιφάνειες (ολικά ή µερικά) των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων και η
εκµετάλλευση αυτών (διαφηµίσεων) από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού
έργου, µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

Κάθε φορέας παροχής συγκοινωνιακού έργου δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε
διαφηµιστικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα).
Το είδος της διαφήµισης, το θέµα, το λεκτικό, η καλλιτεχνική εκτέλεση και γενικά η
εµφάνιση των διαφηµίσεων υπόκειται στον έλεγχο της διοίκησης κάθε φορέα.
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Η επιλογή των λεωφορείων στα οποία θα αναγράφεται ή θα αναρτάται κάθε φορά η
διαφήµιση, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, µετά από πρόταση
της διοίκησης του φορέα.
Απαγορεύεται η αναγραφή ή η ανάρτηση διαφηµίσεων στις εσωτερικές και
εξωτερικές επιφάνειες των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, εφόσον αυτές:
α) Αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (Α'191)
β) Προσβάλλουν τη δηµόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη και τη δηµόσια τάξη.
γ) Είναι γενικά πολιτικού περιεχοµένου
δ) Παρεµποδίζουν µε οποιονδήποτε τρόπο την ασφαλή οδήγηση του λεωφορείου και
την ορατότητα των επιβατών ».
Β) Η εµπορική διαφήµιση στα επιβατηγά αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσης
επιτρέπεται υπό τους όρους της Κ.Υ.Α. 54829/4034/2003 (ΦΕΚ Β’ 1364) στην οποία
ορίζεται ότι :
«Επιτρέπεται κατόπιν σύναψης συµβάσεως µε διαφηµιστικές επιχειρήσεις, η
αναγραφή εµπορικών διαφηµίσεων στα Επιβατηγά ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.)
αυτοκίνητα και η εκµετάλλευση αυτών (διαφηµίσεων) από κάθε ιδιοκτήτη Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτου, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν.
3109/2003, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Η αναγραφή των εµπορικών διαφηµίσεων πραγµατοποιείται εξωτερικά του
οχήµατος και µόνο στις θύρες αυτών πλην των παραθύρων. Εσωτερικά του
οχήµατος και σε οποιοδήποτε σηµείο προσφέρεται για το σκοπό αυτό πλην του
εµπρόσθιου και οπισθίου ανεµοθώρακα (παρµπρίζ) και παραθύρων. Περιλαµβάνει
ένα µόνο θέµα µε καλαισθητική εµφάνιση.
β. Η επιλογή των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων στα οποία αναγράφεται κάθε φορά η
διαφήµιση γίνεται από τα όργανα διοίκησης των παραπάνω Α.Ε. ή συνεταιρισµών ή
από κάθε ιδιοκτήτη Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, µη ενταγµένου σ' αυτά, κατά περίπτωση.
Απαγορεύεται η αναγραφή των παραπάνω διαφηµίσεων, εφόσον αυτές:
α. Αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών» (ΦΕΚ 191 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 της Κοινής
β. Προσβάλλουν τη δηµόσια τάξη.
γ. Είναι γενικά κοµµατικού περιεχοµένου.
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δ. Παρεµποδίζουν µε οποιονδήποτε τρόπο την ασφαλή οδήγηση του Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτου και την ορατότητα των επιβατών».

Γ) Σύµφωνα µε την αρ. 43/43833/25-09-2008 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. η προβολή
διαφηµίσεως επί του αµαξώµατος αυτοκινήτων οχηµάτων δηµοσίας και
ιδιωτικής χρήσης που δεν εκτελούν δηµόσια συγκοινωνία είναι νόµιµη υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις :
∆εν πρόκειται για φωτεινές ή φωτιζόµενες διαφηµίσεις ή διαφηµίσεις για τις
οποίες χρησιµοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία ή διαφηµίσεις µε εναλλασσόµενα
µηνύµατα (άρθρο 11 §6 του Κ.Ο.Κ). Οι προβαλλόµενες διαφηµίσεις δεν αποτελούν
αντικείµενο εκµετάλλευσης, δεδοµένου ότι τούτο θα προσέκρουε στην επιτρεπόµενη
από το νόµο (άρθρο 2 §1 του ΚΟΚ) χρήση του αυτοκινήτου οχήµατος, δηµόσιας ή
ιδιωτικής χρήσης.
Οι διαφηµίσεις επί του αµαξώµατος οχήµατος αποτελούν αντικείµενο
εκµετάλλευσης όταν εκ του περιεχοµένου τους δεν προκύπτει συσχετισµός /
συνάφεια µε τα πρόσωπα ή πράγµατα που µεταφέρουν τα οχήµατα ή µε το φυσικό /
νοµικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήµατος.
Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 §1 του Ν. 2946/2001 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 15 του Β.∆. 24-9/20-10-1958 όπως ισχύει, η τοποθέτηση / αναγραφή
διαφηµίσεων στο εξωτερικό του αµαξώµατος αυτοκινήτων οχηµάτων δηµόσιας ή
ιδιωτικής χρήσης εµπίπτει στην έννοια της διαφήµισης που υπόκειται σε τέλος
διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α, καθώς πρόκειται για δηµόσια προβολή µηνυµάτων κάθε
µορφής (λογότυπο, απεικόνιση προϊόντων και διαφηµιστικών παραστάσεων,
αναγραφή στοιχείων επιχείρησης, διαφηµιστικού µηνύµατος κ.λπ.) που αποσκοπούν
στην προώθηση εµπορικών και επαγγελµατικών σκοπών ή άλλων συναφών
δραστηριοτήτων.
Συνεπώς, επιπλέον προϋπόθεση για τη νόµιµη προβολή των συγκεκριµένων
διαφηµίσεων συνιστά η καταβολή του τέλους διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.Α.

Από το άρθρο 15 του Β.∆. 24-9/20-10-1958 προβλέπεται ρητά η υπαγωγή της πράξης
προβολής διαφηµίσεων στην εξωτερική επιφάνεια των οχηµάτων δηµόσιας χρήσης
στην Κατηγορία ∆ιαφήµισης Γ, για την οποία ο συντελεστής του τέλους διαφήµισης
καθορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο και το συνολικό ύψος του εξαρτάται από το
µέγεθος και τη χρονική διάρκεια της.
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Η προβολή διαφηµίσεων στην εξωτερική επιφάνεια οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης
εµπίπτει στην Κατηγορία ∆ιαφήµισης ∆., για την οποία το τέλος ορίζεται σε ποσοστό
2% επί της δαπάνης που καταβλήθηκε για τη διενέργειά της, µε βάση το φορολογικό
στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση.
Στην πρώτη περίπτωση το τέλος καταβάλλεται στον Ο.Τ.Α, στα διοικητικά όρια του
οποίου εδρεύει το νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται το όχηµα, κατά τη χορήγηση
της σχετικής άδειας (άρθρο 5 του ν.2946/2001), ενώ στην περίπτωση των
διαφηµίσεων επί των οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης, το τέλος καταβάλλεται από το
διαφηµιζόµενο ιδιοκτήτη ή κάτοχο του αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, σε οποιοδήποτε
γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων λειτουργεί σε ∆.Ο.Υ, µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

11 ∆) Από τον αέρα µε οποιοδήποτε τρόπο σύµφωνα µε την περ. β, παρ. 2 του
αρθρ. 1 του Ν. 2946/2001.
Άρθρο 12ο - Επιγραφές για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια
Σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 48900/28-09-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. η
εκδοθείσα
Κ.Υ.Α. 38110/2002, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2946/2001 σε
συνδυασµό

µε

τις

διατάξεις

του

άρθρου

18

του

Β.∆.24.9/20.10.1958,

προβλέπει τη διάκριση επαγγελµατικών επιγραφών από τις υπαίθριες διαφηµίσεις,
υπό την έννοια ότι για τις πρώτες δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας και η
καταβολή του τέλους διαφήµισης.
Ως «επιγραφές» ορίζονται οι πινακίδες που αναρτώνται ή προσαρτώνται σε τοίχους,
προθήκες και θύρες καταστηµάτων, γραφείων ή κατοικιών, µε σκοπό να
προσδιορίσουν τη θέση, τη διεύθυνση, την ιδιότητα ή την επαγγελµατική
δραστηριότητα

φυσικών

προσώπων

ή

την

επωνυµία

και

το

αντικείµενο

δραστηριότητας ενώσεων φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, που εκτελούν εργασίες στους χώρους αυτούς.

Σύµφωνα µε την παρ. 11 του αρ. 2 της Κ.Υ.Α. 38110/2002 επιτρέπεται η τοποθέτηση
ενηµερωτικών επιγραφών δηλωτικών της ιδιότητας των ενοίκων επί τοίχου παρά την
είσοδο κτιρίου ή αυλόθυρα µε µέγιστες διαστάσεις 0,20m x 0,30m.
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Οι επιγραφές µε τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η
επαγγελµατική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυµία και το αντικείµενο
δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται
επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα µε µικρότερα στοιχεία (αρ.
6, παρ. 1, Ν. 2946/2001). Η υποχρέωση αυτή, ισχύει ακόµα και στις περιπτώσεις
των κατοχυρωµένων εµπορικών σηµάτων των επιχειρήσεων (αρθρ. 6 της αριθµ.
20/2001 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.)
Από 25/09/2002 ισχύει η Κ.Υ.Α. 38110/09-09-2002 (ΦΕΚ 1255 τεύχος Β) µε την
οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, η µορφή του περιεχοµένου
και η διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2946/2001 και έχουν ως εξής :
Οι επιγραφές που αναγράφονται, προσαρτώνται ή αναρτώνται σε τοίχους,
προθήκες, θύρες καταστηµάτων, γραφείων ή κατοικιών και είναι σχετικές µε εργασίες
που εκτελούνται στους χώρους αυτούς, τοποθετούνται παράλληλα µε τις όψεις του
κτιρίου. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στην παράγραφο 5 του παρόντος η
τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται µόνο στο ισόγειο του κτιρίου.
Η έγκριση, µε την έκδοση οικοδοµικής άδειας, αρχιτεκτονικής µελέτης που
προβλέπει ειδικές θέσεις τοποθέτησης επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου, καθώς και η
τοποθέτηση επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου, σε κάθε άλλη περίπτωση, επιτρέπεται
µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Ότι οι επιγραφές έχουν µέγιστο συνολικό ύψος 0,70 m.
• Ότι οι επιγραφές µπορούν να εξέχουν από την όψη του κτιρίου µέχρι 0,20 m.
Σε περίπτωση που υπάρχει στην όψη του κτιρίου εµφανής κάνναβος (κάνναβος είναι
ένα πλέγµα γραµµών, συνήθως οριζόντιων και κάθετων µεταξύ τους, που ισαπέχουν
και χρησιµοποιείται από τους αρχιτέκτονες για την οργάνωση της κάτοψης, όσο και
για

τις

όψεις

του

κτιρίου),

ότι

οι επιγραφές

τοποθετούνται

µεταξύ

των

υποστυλωµάτων, χωρίς να τα επικαλύπτουν.
• Ότι σε καµία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα
διαφανή τµήµατα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούµενο
φυσικό φωτισµό.
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Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική µελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί µε
την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, προβλέπονται θέσεις για την τοποθέτηση
επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου, η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται µόνον στις
θέσεις αυτές.

Σε κτίρια µε ενιαία χρήση, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, επιπλέον του ισογείου, η
τοποθέτηση µίας µόνον επιγραφής άνωθεν του ισογείου. Και η επιγραφή αυτή
τοποθετείται παράλληλα µε την όψη του κτιρίου. Η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν
του ισογείου υπόκειται, κατά τα λοιπά, στις προδιαγραφές υπό στοιχεία α, γ της
παραγράφου 3 του παρόντος. Σε καµία περίπτωση η επιγραφή αυτή, δεν
επιτρέπεται να καλύπτει παράθυρα ή διαφανή τµήµατα των υαλοστασίων. Η
επιγραφή αυτή µπορεί όµως να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία, µε διαστάσεις
κατ' ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 m τα οποία µπορεί να διατάσσονται και καθέτως σε
µια στήλη µέγιστου πλάτους ενός στοιχείου.

Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική µελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει
εγκριθεί µε την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, προβλέπεται θέση για την
τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, η τοποθέτηση της επιγραφής αυτής
επιτρέπεται µόνον στην προβλεπόµενη θέση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η
τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου κτιρίου, επιτρέπεται µόνο µετά από
έγκριση του Σ.Α.

∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στους χώρους του άρθρου 2 §
1 του Ν. 2946/2001.
Στις φωτιζόµενες επιγραφές, η ένταση του φωτισµού δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που
υπάρχει στο δηµόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο
φωτισµός

δεν

επιτρέπεται

να

χρησιµοποιεί

µέσα

δηµιουργίας

οπτικών

εντυπωσιασµών, όπως τρεµολαµπυρίσµατα, χρωµατικές εναλλαγές, κινούµενες
προβολές κ.λπ.

Σηµείωση : Επιγραφές µη τοποθετηµένες, κατά τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α.
38110/2002

(ως προς το σηµείο και το χώρο τοποθέτησής τους, τις διαστάσεις
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κ.λπ.), αντιµετωπίζονται ως διαφηµιστικές κατασκευές σύµφωνα µε το αρ. πρωτ.
48900/28-09-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. και απαιτείται έκδοση άδειας και
καταβολή του τέλους.

Σχετικά µε την τοποθέτηση επιγραφών σε πρατήρια πώλησης υγρών καυσίµων,
ισχύουν οι προδιαγραφές των διατάξεων του Π.∆. 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α) και Β.∆.
465/9.7.70 (ΦΕΚ 156/ Α’) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Πρατήρια Υγρών καυσίµων
Στην αρ. 16/61067/02-02-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. αναφέρεται πως µε βάση
το άρθρο 82 της υπ’ αρ. 7/2009 αγορανοµικής διάταξης (Α.∆.) και το άρθρο 10, παρ.
6 του Ν. 3710/2008, οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων
καθώς και οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων υποχρεούνται να
διαθέτουν πινακίδα, επί

της

οποίας

αναγράφεται

το

σήµα

της

εταιρείας

πετρελαιοειδών µε την οποία έχει συναφθεί σύµβαση συνεργασίας καθώς και οι
τιµές πώλησης κάθε είδους καυσίµου ανά λίτρο.
Όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 32/2006 εγκύκλιό του ΥΠ.ΕΣ. και προβλέπεται
ρητά από την παρ. 6 του αρ. 10 του Ν. 3710/2008, οι υποχρεωτικές πινακίδες των
πρατηρίων υγρών καυσίµων δεν είναι διαφηµιστικές, υπό την έννοια ότι δεν
υφίσταται υποχρέωση καταβολής για αυτές τέλους διαφήµισης και δεν απαιτείται για
την τοποθέτησή τους η άδεια που προβλέπεται από το αρ. 5 του Ν. 2946/2001. Οι εν
λόγω πινακίδες, αποσκοπώντας στην προστασία και ενηµέρωση των καταναλωτών,
τοποθετούνται σε περίοπτη θέση του πρατηρίου ή σταθµού αυτοκινήτων, οι τιµές
λιανικής πώλησης αναγράφονται ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του εταιρικού
σήµατος, φωτίζονται κατά τις νυκτερινές ώρες και τα αναγραφόµενα επ’ αυτών ψηφία
των τιµών πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστών, άνευ
καθορισµού µέγιστων διαστάσεων από τις υφιστάµενες διατάξεις.
Με την αρ. 32/47698/06-09-2006 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ορίζεται ότι για τα
ελεύθερα πρατήρια (λευκά), που δεν έχουν αποκλειστική σύµβαση συνεργασίας µε
µία συγκεκριµένη εταιρεία και φέρουν πινακίδα µε ειδικό σήµα «Ε.Π», έχει ορισθεί ότι
η πινακίδα µε το ειδικό σήµα «Ε.Π» είναι αυτοφωτιζόµενη, λευκού χρώµατος και
διαστάσεων τουλάχιστον 1,50 X 1,50 m., µε γράµµατα ύψους τουλάχιστον 0,60 m.
και είναι αναρτηµένη σε ύψος τουλάχιστον 4,50 µέτρων (η κάτω πλευρά της) από την
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επιφάνεια του εδάφους, στην πλευρά του πρατηρίου που συνορεύει µε το δρόµο και
κατά τέτοιο τρόπο που να είναι ορατή από παντού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν.2696/1999 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας) οι πινακίδες σήµατος και τιµών όλων των πρατηρίων υγρών καυσίµων
που λειτουργούν παρά την οδό, δύνανται να τοποθετούνται και κάθετα προς τον
άξονα της οδού. Τυχόν άλλες πινακίδες πέραν των προαναφερόµενων πινακίδων
σήµατος/τιµών, που τοποθετούνται είτε εντός του πρατηρίου/σταθµού είτε επί του
πεζοδροµίου µε σκοπό την προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων είναι διαφηµιστικές,
υπόκεινται στο τέλος διαφήµισης και για την τοποθέτησή τους απαιτείται η έκδοση
της προβλεπόµενης, από το άρθρο 5 του Ν. 2946/2001, άδειας.
∆ε συνιστά διαφήµιση η απλή παρουσίαση ενός προϊόντος που διακινεί ή µιας
υπηρεσίας που παρέχει το πρατήριο (π.χ. απλή αναγραφή λογότυπου λιπαντικών ή της λέξης «πλυντήριο», «mini market», κτλ), όταν δεν συνοδεύεται από κάποιο
σχετικό διαφηµιστικό µήνυµα (αρ. 9, παρ.1 του Ν. 2251/1994 και υπ’ αρ. 225/1999
Γνωµοδότηση του ΝΣΚ), καθώς ο όρος «διαφήµιση» σύµφωνα µε τις παραπάνω
διατάξεις έχει ως κύριο συνθετικό στοιχείο της έννοιάς του, το ότι αποτελεί δήλωση,
ανακοίνωση (γραπτή, προφορική, µε λέξεις, εικόνες ή µε άλλα επικοινωνιακά
µέσα, ή ακόµα και υπόσχεση παροχών) προς τους καταναλωτές, που αποσκοπεί
στην προώθηση της διάθεσης τους προϊόντος και στην επίτευξη της αύξησης
πωλήσεων της ενδιαφερόµενης επιχείρησης.
Εν προκειµένω, το παραπάνω αποτελεί επιγραφή κατά το άρθρο 6 του ν. 2946/2001
και εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Κ.Υ.Α. 38110/2002 (ΦΕΚ 1255 Β). Πρέπει
ωστόσο να επισηµανθεί ότι αν µε αυτή την επιγραφή προβάλλεται είδος σε έκταση
δυσανάλογη συγκριτικά µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, πρόκειται για
διαφήµιση που υπόκειται σε τέλος διαφήµισης (ΣτΕ 2393/99, 2181/99)
Οι πινακίδες µε το σήµα της συµβεβληµένης εταιρίας πετρελαιοειδών και τις
τιµές των καυσίµων δύνανται να τοποθετούνται είτε εντός του χώρου του πρατηρίου,
είτε επί του πεζοδροµίου, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της οδού (δεύτερο
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει). Για την τοποθέτηση της πινακίδας αυτής επί του πεζοδροµίου απαιτείται
άδεια κατάληψης κοινόχρηστου

χώρου από τον οικείο δήµο/κοινότητα και η

καταβολή από τον ιδιοκτήτη/κάτοχο του πρατηρίου του σχετικού τέλους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6 του Ν. 1080/1980. Η περίπτωση αυτή (δηλαδή η
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τοποθέτηση της πινακίδας σήµατος/τιµών επί του κοινόχρηστου χώρου) δύναται να
διερευνάται από το ∆ήµο, κατά την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο της αίτησης για
τη χορήγηση της άδειας απότµησης του πεζοδροµίου και του υποβιβασµού της
στάθµης του, που απαιτείται για τη διαφήµιση της εισόδου και της εξόδου του
πρατηρίου (άρθρο 29, παρ. 2 του Π.∆. 118/2006).
Οι υποχρεωτικές πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίµων, υγραερίου
(LPG) µικτού και αµιγών, αερίων καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες
καυσίµων όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 7 του Ν. 3054/02 (230 Α’ ), όπως
ισχύει και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αγορανοµικές διατάξεις, δεν
υπάγονται στις ρυθµίσεις του Ν. 2946/01 (224 Α’), η δε θέση τους εµφαίνεται και
καθορίζεται σε σχέδια οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης που συντάσσονται από
τον κατά νόµο υπεύθυνο διπλωµατούχο ή τεχνολόγο µηχανικό και εγκρίνονται από
την ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (αρθρ.
10 παρ. 6 του Ν. 3710/08).
Σύµφωνα µε το έγγραφο 26954/1924/06.07.2012 του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών

και

∆ικτύων

για

την

αποφυγή

τυχόν

παρεξηγήσεων

µεταξύ

εκµεταλλευτών στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων άνευ αντλιών υγρών καυσίµων
και του ∆ήµου (ή κάθε ελεγκτικού µηχανισµού) η οποία απαιτεί την καθαίρεση ή την
επιβολή προστίµου για την τοποθέτηση επί πεζοδροµίου, έµπροσθεν των ανωτέρω
εγκαταστάσεων, πινακίδων µε την επωνυµία της επιχείρησής τους, καθώς επίσης και
των όποιων τυχόν φωτιζόµενων πληροφοριακών επιγραφών έχουν τοποθετήσει
(π.χ. πληροφοριακές φωτεινές επιγραφές µε τις λέξεις parking κενό, 24 ώρες
ανοιχτό, το αντίτιµο της στάθµευσης κλπ) µε το επιχείρηµα ότι τις θεωρούν
διαφηµιστικές επισηµαίνεται ότι οι υπόψη πινακίδες:
• Χαρακτηρίζονται ως πληροφοριακές – ενηµερωτικές και δεν θεωρούνται
διαφηµιστικές, διότι υποβοηθούν και ενηµερώνουν τους οδηγούς αυτοκινήτων
οχηµάτων να εντοπίσουν τον χώρο στάθµευσης άµεσα, έτσι ώστε να µην
κυκλοφορούν άσκοπα επιβαρύνοντας έτσι την οδική κυκλοφορία της ευρύτερης
περιοχής της εγκατάστασης, καθώς επίσης και του αστικού, φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της.
•

∆ύναται να τοποθετούνται κατ’ αναλογική εφαρµογή των πινακίδων των

πρατηρίων υγρών καυσίµων και των σταθµών µε αντλίες υγρών καυσίµων, είτε
εντός του χώρου του σταθµού, είτε επί του πεζοδροµίου, είτε στο πλαϊνό τµήµα του
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κτιρίου, είτε έµπροσθεν της εισόδου τους εντός της ρυµοτοµικής γραµµής του
οικοπέδου και σε απόσταση απέχουσα έως 10 µέτρα από την είσοδο του σταθµού,
παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της οδού (δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του αρθρ.
11 του Ν. 2696/91 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), καθώς επίσης ότι για τη
σύννοµη τοποθέτησή τους επί του πεζοδροµίου απαιτείται άδεια κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου από τον ∆ήµο και η καταβολή από τον ιδιοκτήτη/κάτοχου του
σταθµού σχετικού τέλους.
•

∆ύναται η ακριβής θέση τους, στην περίπτωση που αιτηθούν να τοποθετηθούν

επί πεζοδροµίου, να εγκρίνεται από τον ∆ήµο/κοινότητα, κατά την υποβολή από τον
ενδιαφερόµενο αίτησης για τη χορήγηση άδειας απότµησης του πεζοδροµίου και
υποβιβασµού της στάθµης του, για τη διαµόρφωση της εισόδου και της εξόδου του
σταθµού (αρθρ. 29 παρ. 2 του Π.∆. 118/2006 όπως ισχύει) σε συνδυασµό και
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Υπουργείου µας, του Υπουργείου
Εσωτερικών και της ισχύουσας πολεοδοµικής και κτιριοδοµικής νοµοθεσίας (άρθρ.
16 – λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσµητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου, άρθρ.
20 – κατασκευές σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους, άρθρ. 21 – προσωρινές
κατασκευές του Ν. 4067/12 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και του άρθρ. 24 του
Κτιριοδοµικού Κανονισµού).
Άρθρο 13ο - Άδεια για την υπαίθρια διαφήµιση και την τοποθέτηση πλαισίων
διαφηµίσεων (αρ. 5 Ν. 2946/2001 & αρ. 20/40135/10-10-2001 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.)
Για την υπαίθρια διαφήµιση απαιτείται προηγούµενη άδεια η οποία χορηγείται µε
απόφαση του ∆ηµάρχου, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα
στοιχεία για τον προσδιορισµό του τέλους και προηγούµενη καταβολή του τέλους
διαφήµισης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24-9/20-10-1958 «Περί
Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίον Κείµενον Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171 Α’) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Άδεια η οποία χορηγείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, απαιτείται επίσης για την
τοποθέτηση πλαισίων από τον διαφηµιστή ή τον διαφηµιζόµενο. Για την έκδοσή της
προηγείται έλεγχος των αρµόδιων οργάνων του ∆ήµου, τα οποία εξετάζουν αν τα
πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές.
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Για την χορήγηση άδειας προβολής υπαίθριας διαφήµισης ή για την τοποθέτηση
πλαισίων διαφηµίσεων σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, απαιτείται επίσης και η
προηγούµενη γνώµη του αρµόδιου Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων του Υπουργείου
Πολιτισµού, που εξετάζει αν περιορίζεται η θέα και προκαλείται υποβάθµιση
µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και γνώµη του Σ.Α, το οποίο εξετάζει αν
θίγεται η αισθητική της περιοχής, αν επιβαρύνεται στατικώς το κτίριο ή αν
δηµιουργείται τεχνικό πρόβληµα σε αυτό από την διαφηµιστική κατασκευή. Οι
γνώµες του προηγουµένου εδαφίου παρέχονται µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από
την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η
άδεια εκδίδεται χωρίς τις γνώµες αυτές. Η άδεια της παραγράφου αυτής ισχύει µέχρι
τρία έτη και µπορεί να ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό
διάστηµα µε την ίδια διαδικασία.

Για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης και την τοποθέτηση πλαισίων διαφηµίσεων
στους χώρους και τα οχήµατα της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2946/2001
απαιτείται προηγούµενη άδεια, η οποία ισχύει µέχρι τρία έτη και µπορεί να
ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστηµα µε την ίδια
διαδικασία. Για διαφηµίσεις και πλαίσια που τοποθετούνται ή προβάλλονται µέσα ή
στην εξωτερική επιφάνεια των οχηµάτων της ανωτέρω περίπτωσης, αρµόδιος ∆ήµος
για την χορήγηση της αδείας, είναι εκείνος στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει η
επιχείρηση, που εκµεταλλεύεται τα οχήµατα.
Για διαφηµίσεις οι οποίες διενεργούνται από τον αέρα, αρµόδιος για τη χορήγηση της
αδείας, ∆ήµος, είναι εκείνος στα διοικητικά όρια του οποίου έχει την έδρα της η
επιχείρηση του διαφηµιζόµενου.

Για τις ενδεικτικές πινακίδες της περ. β’ της παρ. 2 του αρ. 2 του Ν. 2946/2001
(φαρµακεία, κέντρα υγείας, νοσοκοµεία κ.λπ.) απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.

Όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2946/2001, οι υπαίθριες
διαφηµίσεις προβάλλονται:
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α) σε κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους β) σε ιδιωτικά κτίρια ή
οικόπεδα γ) από τον αέρα, µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο και δ) σε χώρους
σιδηροδροµικών, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων,
ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δηµόσιας χρήσης οχηµάτων, ή στην
εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναµονής επιβατών,
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.
Για κάθε προβολή µηνύµατος στους ανωτέρω χώρους ή και για την τοποθέτηση των
ειδικών προδιαγραφών πλαισίων, απαιτείται άδεια που χορηγείται από την αρµόδια
τοπική αρχή.
Αναλυτικά :
Α. Άδεια για υπαίθρια διαφήµιση σε κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους.
Αυτή

χορηγείται

µε

απόφαση

του

∆ηµάρχου,

ύστερα

από

αίτηση

του

ενδιαφερόµενου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία, τα
οποία θα συµβάλουν στον προσδιορισµό του οφειλόµενου τέλους διαφήµισης, το
οποίο και προκαταβάλλεται. Οι ενέργειες δηλαδή που απαιτούνται για τη χορήγηση
της άδειας είναι οι εξής:
•

Αίτηση του ενδιαφερόµενου

•

Υποβολή δικαιολογητικών

•

Καταβολή του τέλους διαφήµισης

• Έκδοση της αδείας από την ∆νση Εσοδων του ∆ήµου ∆ιονύσου προβολής
υπαίθριου µηνύµατος
Β. Άδεια για την τοποθέτηση πλαισίων.
Για την άδεια τοποθέτησης πλαισίων από το διαφηµιστή ή το διαφηµιζόµενο,
απαιτείται η υποβολή αίτησης, προκειµένου τα αρµόδια όργανα να εξετάσουν αν
αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπουν οι κανονιστικές πράξεις.
Εποµένως οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:
•

Αίτηση του ενδιαφερόµενου

•

Υποβολή δικαιολογητικών στην Τ.Υ του ∆ήµου ∆ιονύσου.

•

Εξέταση πλαισίων απο Μηχανικό της Τ.Υ. του ∆ήµου ∆ιονύσου

•

Καταβολή του τέλους διαφήµισης

•

Έκδοση της άδειας από την ∆νση Εσοδων του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Για την χορήγηση της άδειας υποβάλλεται στον ∆ήµο υπεύθυνη δήλωση από
πολιτικό µηχανικό, µε την οποία πιστοποιείται η στατική επάρκεια του διαφηµιστικού
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πλαισίου. Για την ηλεκτροδότηση των διαφηµιστικών πλαισίων που επιτρέπεται να
είναι φωτεινά ή φωτιζόµενα, υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου
εγκαταστάτη, υπογεγραµµένες από διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο ή µηχανολόγο
µηχανικό (αρ. 3 παρ. 5 και 7 ΚΥΑ 52138/2003)
Γ. Άδεια για υπαίθρια διαφήµιση σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα.
Για την υπαίθρια προβολή µηνυµάτων ή για την τοποθέτηση των διαφηµιστικών
πλαισίων σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, απαιτείται άδεια, που χορηγείται επίσης από
τον δήµο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και έχει τριετή ισχύ, µε
δυνατότητα ανανέωσης της για περισσότερες της µιας φορές, για ίσο χρονικό
διάστηµα και µε την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι η προηγούµενη γνώµη του
Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και η γνώµη του οικείου
Σ.Α., γνώµες που πρέπει να παρασχεθούν εντός µηνός από της υποβολής της
αίτησης.
Από την υπηρεσία του δήµου διαβιβάζεται άµεσα αντίγραφο της αίτησης του
ενδιαφερόµενου στις ανωτέρω υπηρεσίες καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται
αναγκαίο, ώστε αυτές να σχηµατίσουν κατά το δυνατόν πλήρη άποψη, προκειµένου
εν συνεχεία να εκφράσουν τη γνώµη τους, για το αν περιορίζεται η θέα και
προκαλείται υποβάθµιση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, αν θίγεται η αισθητική
της περιοχής, αν επιβαρύνεται στατικώς το κτίριο ή αν δηµιουργείται τεχνικό
πρόβληµα σε αυτό από τη διαφηµιστική κατασκευή. Εφόσον οι γνώµες αυτές δεν
παρασχεθούν, τότε η άδεια εκδίδεται χωρίς αυτές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
οπωσδήποτε να έχει γίνει έγγραφη ενέργεια από τις υπηρεσίες του ∆ήµου προς τις
ανωτέρω συναρµόδιες υπηρεσίες, τόσο για την πληρότητα του φακέλου όσο και για
την τήρηση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της άδειας, ώστε αυτή να
µη πάσχει ακυρότητας.

∆. Άδεια για διαφήµιση από τον αέρα, µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο
Για τις διαφηµίσεις που διενεργούνται από τον αέρα απαιτείται άδεια που χορηγείται
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου στο ∆ήµο, στα διοικητικά όρια του οποίου
έχει την έδρα της η επιχείρηση του διαφηµιζόµενου. Με την άδεια αυτή καθορίζεται
και η χρονική ισχύς της, για την από αέρος διαφήµιση.
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Ε. Άδεια για διαφήµιση σε στάδια και γήπεδα, σε οχήµατα και κάθε τύπου
δηµόσιας χρήσης οχήµατα ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα
αφετηριών ή στάσεων αναµονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών και σε περίπτερα.
Για την προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων στους ανωτέρω χώρους απαιτείται
άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, χρονικής ισχύος τριών ετών, µε
δυνατότητα ανανέωσής της για ίσο χρονικό διάστηµα, µια ή περισσότερες φορές,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από
τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία θα συµβάλουν στον προσδιορισµό του
οφειλόµενου τέλους διαφήµισης, το οποίο επίσης προκαταβάλλεται.

Για την τοποθέτηση των πλαισίων διαφήµισης, απαιτείται επίσης άδεια και
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ειδικότερα για τα διαφηµιστικά µηνύµατα που προβάλλονται µέσα ή, στην
εξωτερική επιφάνεια των οχηµάτων, όπως αυτά αναφέρθηκαν πιο πάνω, για τη
χορήγηση της άδειας αρµόδιος ∆ήµος είναι εκείνος στα διοικητικά όρια του οποίου
εδρεύει η επιχείρηση που εκµεταλλεύεται τα οχήµατα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας
Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται άδεια ∆ηµάρχου για την τοποθέτηση ενδεικτικών
πινακίδων και επιγραφών ή διαφηµιστικών πλαισίων, για τη διενέργεια υπαίθριων
διαφηµίσεων, υποβάλλονται στο ∆ήµο τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Α. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον το ονοµατεπώνυµο ή η
επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για
εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση
κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και η θέση και το είδος του αιτουµένου
προς χρήση χώρου Β. Βεβαίωση από την ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου, ότι ο
ενδιαφερόµενος δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου (∆ηµοτική Ενηµερότητα, άρθρο 285
του ∆.Κ.Κ.)
Γ. Ταµιακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
∆. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
Ε. Συµφωνητικό µε τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση µίσθωσης ιδιωτικού χώρου
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ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραµµένη από πολιτικό µηχανικό, µε την οποία
πιστοποιείται η στατική επάρκεια του διαφηµιστικού πλαισίου κ.λπ.
Ζ. Σχεδιάγραµµα του οικοπέδου, µε την ένδειξη του χώρου τοποθέτησης των
ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών ή των διαφηµιστικών πλαισίων.
Η. Τεχνική περιγραφή της κατασκευής
Θ. Σχέδιο (µακέτα) των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών, των διαφηµιστικών
πλαισίων ή των διαφηµίσεων µε οποιοδήποτε διαφηµιστικό µέσο, στο οποίο να
φαίνονται οι διαστάσεις, προκειµένου να γίνει ο έλεγχος νοµιµότητας και ο
υπολογισµός του εµβαδού και του αναλογούντος Τέλους.

Ι. Πιστοποιητικό από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ως προς τη µελέτη της
ηλεκτροδότησης κάθε είδους φωτεινής ή φωτιζόµενης διαφήµισης.
Η αίτηση απορρίπτεται, αν δεν συνοδεύεται από τα ζητούµενα στοιχεία, τα οποία
είναι απαραίτητα για την έγκριση της άδειας από το ∆ήµαρχο.
Άρθρο 14ο - Εξαίρεση - απαλλαγές από το δηµοτικό τέλος διαφήµισης (αρ. 15
& 18 Β.∆. 15/24.9/20.10.58)
Εξαιρούνται του τέλους της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.∆. 24.9/20.10.58
διαφηµίσεις που γίνονται στις εφηµερίδες, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο και στην
τηλεόραση (παρ. 2 άρθρο 15 Β.∆. 24.9/20.10.58 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.
5 του Ν. 1900/90).

Απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους διαφήµισης κάθε επιγραφή ή διαφήµιση
αναγεγραµµένη ή προσαρτηµένη ή ανηρτηµένη επί των τοίχων, παραθύρων,
προθηκών, θυρών καταστήµατος, γραφείου ή κατοικιών και αφορούν την επωνυµία,
την ιδιότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα ή τις εργασίες που εκτελούνται στους
χώρους αυτούς (άρθρο 18 Β.∆.24.9/20.10.58, αρ. 6. Ν. 2946/2001).

Υπόκειται σε τέλος η διαφήµιση η οποία, ως εκ του είδους και της εκτάσεώς της, που
εκδήλως διαφέρει από την έκταση των εγκαταστάσεων ή του κύκλου εργασιών του
καταστήµατος σε σχέση µε το διαφηµιζόµενο είδος, µπορεί να θεωρηθεί ότι
αναφέρεται και διαφηµίζει όχι το συγκεκριµένο κατάστηµα ή γραφείο όπου έχει
αναρτηθεί, αλλά το διαφηµιζόµενο προϊόν, οπότε την ωφέλεια από την διαφήµιση
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προσπορίζεται αµέσως και κυρίως ο παραγωγός ή εισαγωγέας ή ο χονδρέµπορος
του είδους, εµµέσως δε και κατά περιορισµένη αναλογία ο εκµεταλλευόµενος το
κατάστηµα. (ΣτΕ 1167/1999 Τµ. Στ’). Το ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις
για την άρση της απαλλαγής από το τέλος διαφήµισης διαπιστώνεται µε σαφή και
πλήρη έκθεση ελέγχου από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.

Το άρθρο 18 του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α) δεν έχει εφαρµογή για
διαφήµιση η οποία διενεργείται όχι σε χώρο καταστήµατος, γραφείου ή κατοικίας,
αλλά µακράν τέτοιου χώρου (π.χ. σε πεζοδρόµιο ή κοινόχρηστο χώρο) και εν πάση
περιπτώσει σε θέση µη σχετιζόµενη εµφανώς µε τέτοιο χώρο, οπότε επιβαλλοµένου
του τέλους από τη δηµοτική αρχή εναπόκειται στον φορολογούµενο η βεβαίωση να
αποδείξει ότι δεν συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο µε τη συγκεκριµένη διαφήµιση.
(ΣτΕ 1167/1999 Τµ. Στ').

Οι επιχειρήσεις δηµόσιας ωφελείας που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο εξαιρούνται
του άρθρου 15 του Β.∆. 24/1958 και δεν επιβάλλονται σε αυτές τα προβλεπόµενα
στο εν λόγω άρθρο τέλη υπέρ δήµων για διαφηµίσεις που τοποθετούνται στους
χώρους και τις επιφάνειες των σταθµών, των στάσεων και των οχηµάτων αυτών
(παρ. 1 αρθρ. 99 του Ν. 4199/13 – 216 Α’/11.10.2013).
Άρθρο 15ο - ∆ιοικητικές κυρώσεις (αρ. 8 Ν. 2946/2001)
Στους διαφηµιστές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) καθώς και σε όσους µισθώνουν
και εκµεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήµισης επιβάλλεται πρόστιµο, σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόµου 2946/2001 καθώς και των κατ'
εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων.
Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου όπου τελέστηκε η παράβαση, ή του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε περίπτωση που η παράβαση τελέστηκε κατά
µήκος των εθνικών οδών, των επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης
που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999,
των αυτοκινητοδρόµων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους
των σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.). Το πρόστιµο εισπράττεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και αποδίδεται
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στον οικείο Ο.Τ.Α., ή, προκειµένου για το πρόστιµο που έχει επιβληθεί µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα, στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας.
Το ύψος του προστίµου ανέρχεται από 1.500,00 ευρώ µέχρι 30.000,00 ευρώ
και

επιβάλλεται

αναλόγως

µε

τις

περιστάσεις.

Με

Κ.Υ.Α.

µπορεί

να

αναπροσαρµόζεται το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίµου αυτού.

Πρόστιµο κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους επιβάλλεται
και σε βάρος των διαφηµιζοµένων, στις περιπτώσεις που διενεργείται υπαίθρια
διαφήµιση εκτός των χώρων που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 2946/2001.

Την επιβολή προστίµου ίσου προς το αναλογούν τέλος προβλέπουν και οι διατάξεις
του αρθρ. 19 του Ν. 1080/80 όταν δεν έχει υποβληθεί από το νόµο η απαιτούµενη
αίτηση για τη χορήγηση της άδειας. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν σχετικής
έκθεσης ελέγχου επιβάλλεται το πρόστιµο σε βάρος του διαφηµιστή ή του
διαφηµιζοµένου ή του κυρίου, νοµέα ή επικαρπωτή του χώρου στον οποίο
γίνεται η διαφήµιση (αρ. 57, παρ. 2 Ν. 1416/84). Η είσπραξη ενεργείται µε
σχετικό σηµείωµα του δικαιούχου ∆ήµου (αρθρ. 57 παρ. 2 του Ν. 1416/84).
Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 6 του Ν. 2946/2001
(για την υποχρεωτική χρήση της ελληνικής γλώσσας στις επιγραφές) ή της Κ.Υ.Α.
της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (η ΚΥΑ 38110/2002 είναι σε ισχύ) για τις προδιαγραφές
και την διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών, επιβάλλεται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ή τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (σύµφωνα µε την
παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν. 2946/2001) πρόστιµο από 586,94 ευρώ έως 5.869,41
ευρώ ανάλογα µε τις περιστάσεις και την βαρύτητα της παράβασης. Το ίδιο πρόστιµο
επιβάλλεται και σε όσους δεν έχουν προσαρµόσει τις επιγραφές τους σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. 38110/09.09.2002 (ΦΕΚ 1255/25.09.2002 τεύχος Β) (σχετ. η
παρ. 2 του αρ. 6 του Ν. 2946/2001)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι διαφορές από πρόστιµα σχετικά µε την υπαίθρια διαφήµιση
(άρθρ. 8 του Ν. 2946/01), δεν είναι φορολογικές και σύµφωνα µε το άρθρ. 66 παρ. 1
του Κ.∆.∆., όπως ισχύει, η προθεσµία ασκήσεως προσφυγής είναι εξήντα (60)
ηµερών. (Ατοµική ΓνΝΣΚ 124/2015, η οποία έγινε αποδεκτή µε το αριθµ. οικ.
26463/30.07.2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆Α)
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Άρθρο 16ο - Αφαίρεση παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών
(αρ. 4 - 9 Ν. 2946/2001, αρ. 13 Ν. 3212/2003, 20/2001 εγκ. & 28246/2011 εγγ.
ΥΠ.ΕΣ.)
Παράνοµη είναι κάθε διαφήµιση που διενεργείται χωρίς άδεια του δήµου, που γίνεται
κατά παράβαση των όρων της αδείας, που γίνεται σε χώρο ή µε τρόπο που
απαγορεύεται από τον νόµο και τις αποφάσεις του ∆.Σ., που έχει τοποθετηθεί σε
δηµοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους που δεν καθορίστηκαν για την προβολή
υπαίθριας διαφήµισης από το δηµοτικό συµβούλιο (παρ. 1-2, αρ. 3 Ν.2946/2001) ή
χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές που ορίζουν ο νόµος και οι εκδοθείσες Κ.Υ.Α.
και όταν δεν έχει καταβληθεί στο δήµο το ανάλογο τέλος.
Η αφαίρεση των παράνοµων διαφηµιστικών πλαισίων και διαφηµίσεων και
των παράνοµων επιγραφών γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο για παράνοµα
πλαίσια, διαφηµίσεις και επιγραφές κατά µήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών
και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1
του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. των αυτοκινητοδρόµων, των οδών ταχείας
κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων
(Σ.Ε.Α.) ή µε απόφαση του ∆ηµάρχου σε κάθε άλλη περίπτωση. Η απόφαση
εκδίδεται αφού προηγουµένως γίνει διαπίστωση της παράβασης και συνταχθεί
σχετική πράξη αυτοψίας από τα αρµόδια όργανα.
Σε

περίπτωση

επανατοποθέτησης

των

αφαιρούµενων

υπαίθριων

διαφηµίσεων ή επιγραφών ή των πλαισίων τους, είτε µε την ίδια είτε µε άλλη µορφή,
η αφαίρεσή τους γίνεται µε βάση την αρχική πράξη και δεν απαιτείται η έκδοση νέας
πράξης.
Μετά την κοινοποίηση της αποφάσεως της προηγούµενης παραγράφου, ο
∆ήµος ή η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να αφαιρέσουν
µε συνεργεία τους τις παράνοµες υπαίθριες διαφηµίσεις ή επιγραφές ή και τα
παράνοµα πλαίσια και υποστηρίγµατα των διαφηµίσεων, ανεξάρτητα από το
ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου στον οποίο συντελέστηκε η παράβαση,
ανεξάρτητα από την επιβολή προστίµου και χωρίς να δηµιουργείται καµία ευθύνη
των ανωτέρω και των οργάνων τους για την τύχη των αφαιρούµενων διαφηµίσεων,
κατασκευών και υλικών ή επιγραφών. Οι κύριοι και οι κάτοχοι των χώρων στους
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οποίους συντελέστηκε η παράβαση υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο και να
ανέχονται την παραµονή των συνεργείων στο χώρο, καθώς και τη διενέργεια κάθε
απαραίτητης πράξης για την αφαίρεση των διαφηµίσεων, των πλαισίων, των
υποστηριγµάτων και των επιγραφών. Οι αστυνοµικές αρχές υποχρεούνται να
παρέχουν άµεσα τη συνδροµή τους, εφόσον τους ζητηθεί.
Αν ο ∆ήµος ή η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση δεν διαθέτουν συνεργεία για την
αφαίρεση, µπορούν να αναθέτουν την εκτέλεσή της σε ιδιώτη. Κατά µήκος των
εθνικών οδών, του σιδηροδροµικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόµων, των οδών
ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθµών εξυπηρέτησης
αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), η αφαίρεση µπορεί να γίνεται από το Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (Ταµείο
Εθνικής Οδοποιίας) ύστερα από παραγγελία του οικείου Γενικού Γραµµατέα.
Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη
συναφής µε την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων µε
απόφαση του ∆ηµάρχου ή του Γενικού Γραµµατέα και εισπράττεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.
Κατά της αποφάσεως για την αφαίρεση των επιγραφών ή των πλαισίων
επιτρέπεται προσφυγή από τον καθ' ου η απόφαση, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από
την κοινοποίησή της, ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπο Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου, η οποία επιδίδεται µέσα στην ίδια προθεσµία, µε επιµέλεια του
προσφεύγοντα στο ∆ήµο ή την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση που εξέδωσε την
προσβαλλόµενη απόφαση, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προθεσµία
και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης
πράξης. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε ένα µήνα
από την κατάθεσή της και η σχετική απόφαση

δηµοσιεύεται µέσα σε δέκα ηµέρες µετά τη συζήτηση. Στην αρµοδιότητα του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου υπάγονται επίσης οι πράξεις επιβολής
προστίµου καθώς και οι πράξεις καταλογισµού της δαπάνης για την αφαίρεση των
παράνοµων διαφηµιστικών µέσων.

Πλαίσια
και
διαφηµίσεις
που
τοποθετούνται
σε
δηµοτικούς
ή
κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας
διαφήµισης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.
2946/2001 ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του
άρθρου 4 του Ν. 2946/2001, θεωρούνται «ρύποι»
και
αποµακρύνονται
άµεσα,
µε
ευθύνη
των
∆ήµων
ή
του Γενικού Γραµµατέα
της
48

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης
αποµάκρυνσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001.
Ως στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2946/2001, θεωρούνται το
ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία

και

η διεύθυνση του

διαφηµιστή ή του

διαφηµιζοµένου και ο αριθµός της άδειας που χορηγήθηκε κατά το άρθρο 5 του Ν.
2946/2001. Η έλλειψη έστω και ενός εξ’ αυτών συνεπάγεται την άµεση αποµάκρυνση
του πλαισίου / διαφήµισης, ως «ρύπος».
Υποχρέωση αφαίρεσης υπάρχει και για τα διαφηµιστικά πλαίσια εκείνα που κατά το
χρόνο του ελέγχου και σύµφωνα µε την έκθεση αυτοψίας δεν προβάλλουν
διαφηµιστικό µήνυµα (αρ. πρωτ. 48900/28-09-2010 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.)
∆ιευκρινίζεται ότι

στην περίπτωση

της αφαίρεσης των

πλαισίων

–

διαφηµίσεων που χαρακτηρίζονται «ρύποι» κατά τα προαναφερόµενα, σύµφωνα µε
πάγια νοµολογία (ΣτΕ 3177/2008, 724/2005, 3222/2000, 2594/1977) η εφαρµογή της
αρχής της προηγούµενης ακρόασης είναι αλυσιτελής (άσκοπη, υπό την έννοια ότι
δεν µπορεί να επηρεάσει την απόφαση της ∆ιοίκησης), καθώς πρόκειται για εκτέλεση
πράξης που αποτελεί δέσµια αρµοδιότητα για τον ∆ήµο και την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση (αυτόµατη έννοµη συνέπεια, υποχρεωτική εκ του Ν. 2946/2001),
βασιζόµενη σε αντικειµενικά δεδοµένα που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια της
αυτοψίας (ύπαρξη του συνόλου των στοιχείων ή τοποθέτηση που δεν καθορίστηκε).
Σύµφωνα µε το αρ. 11 παρ. 8 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) διαφηµίσεις,
επιγραφές, αφίσες, πινακίδες που τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων του
αρ. 11 του Κ.Ο.Κ. αφαιρούνται ή εφόσον είναι φωτεινές, τίθενται εκτός λειτουργίας
κατά τι διατάξεις του αρ. 9 του Ν. 2946/2001. Οι υπηρεσίες δεν φέρουν καµία ευθύνη
για τυχόν ζηµίες κατά την αποξήλωση, καθώς και για τη φύλαξη και την απόδοση
των σχετικών υλικών στους διαφηµιστές ή τους διαφηµιζόµενους.
Άρθρο 17ο - Ποινικές Κυρώσεις
• Με φυλάκιση µέχρι ένα µήνα και µε χρηµατική ποινή έως 3.000,00 ευρώ,
τιµωρείται όποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων α. ή δ., της παρ. 1 του
άρθρου 2 του νόµου 2946/2001. Η χρηµατική ποινή µπορεί να αυξηθεί έως
10.000,00 ευρώ, αν χρησιµοποιήθηκαν ανεξίτηλες ουσίες (αρ. 10 παρ. 1 Ν.
2946/2001)
• Με φυλάκιση µέχρι έξι µήνες και µε χρηµατική ποινή έως 3.000,00 ευρώ,
τιµωρείται όποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ, ε' και στ’ της παρ. 1,
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και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ. 2, του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001. Με την
ίδια ποινή τιµωρείται όποιος προβάλλει υπαίθρια διαφήµιση σε χώρους που δεν
έχουν καθοριστεί ειδικά για το σκοπό αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001, καθώς και όποιος προβάλλει
υπαίθρια διαφήµιση ή εγκαθιστά πλαίσια χωρίς την προβλεπόµενη από το άρθρο 5
του Ν. 2946/2001 άδεια (αρθρ. 10 παρ. 2 του Ν. 2946/2001)
•

Με φυλάκιση έως έξι µήνες και µε χρηµατική ποινή έως 3.000,00 ευρώ, τιµωρείται

όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 7 του άρθρου 11 του
Ν. 2946/2001 (αρ. 10 παρ. 3 Ν. 2946/2001).
• Με διοικητικό πρόστιµο από 1.500,00 ευρώ µέχρι και 30.000,00 ευρώ, σε βάρος
του ιδιοκτήτη του χώρου (εάν ο χώρος είναι ιδιόκτητος), σε βάρος του διαφηµιστή και
σε βάρος του διαφηµιζόµενου. Εάν η παρανοµία αφορά µόνο στις προδιαγραφές
των πλαισίων, το πρόστιµο επιβάλλεται µόνο σε βάρος του ιδιοκτήτη του χώρου και
του διαφηµιστή (η υπ’ αριθµ. 36/23.12.2003 Εγκ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)
• Οι πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι
Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη
διαχείριση άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δηµοτικών
νοµικών προσώπων,

καθώς και δηµοτικών επιχειρήσεων, που αναθέτουν

διαφηµιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου 2946/2001,
τιµωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου
φυσικού προσώπου (αρ. 10 παρ. 4 Ν. 2946/2001)
•

Αυτός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφηµιστικές πράξεις

και παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ., καθώς και ο διαφηµιζόµενος
ή ο διαφηµιστής, τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή έως χίλια πεντακόσια (1.500,00)
ευρώ και αν γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιών έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται εφόσον
δεν προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 18ο - Τέλος διαφήµισης
Επιβάλλεται υπέρ των δήµων τέλος για κάθε διαφήµιση που γίνεται µε οποιονδήποτε
τρόπο και µορφή σε χώρους που βρίσκονται µέσα στα διοικητικά τους όρια (αρθρ.
15, παρ. 1, Β.∆. 24.9/20.10.58).
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Το τέλος διαφήµισης εµπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων.
Τα έσοδα αυτά, λόγω µη υπάρξεως καµιάς δέσµευσης από το νόµο, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοικήσεως, εκτελέσεως
έργων κλπ.) (ΥΠ.ΕΣ. 31727/13.04.1978).
∆ικαιούχος του τέλους διαφηµίσεως είναι ο δήµος στην περιφέρεια του οποίου
γίνεται η διαφήµιση. Προκειµένου περί διαφηµίσεων της κατηγορίας Γ, δικαιούχος
του τέλους είναι ο ∆ήµος όπου είναι η έδρα της επιχειρήσεως του οχήµατος (παρ. 1
άρθρο 16 Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α)
Με την παρ.1 του αρθρ. 5 του Ν.2946/2001 ορίζεται ότι η καταβολή του τέλους
διαφήµισης, προηγείται της χορήγησης της σχετικής άδειας.
Για τις διαφηµίσεις των κατηγοριών Α’, Β’ & Γ, υπόχρεοι καταβολής του τέλους
είναι σε ολόκληρο ο διαφηµιστής, ο διαφηµιζόµενος, καθώς και ο κύριος, ο νοµέας
και ο επικαρπωτής του χώρου στον οποίο γίνεται η διαφήµιση. Το τέλος
καταβάλλεται ολόκληρο στο δηµοτικό ταµείο. Η είσπραξη ενεργείται µε σχετικό
σηµείωµα του δικαιούχου δήµου (παρ. 3 αρθρ. 16 του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ
171/58 τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του αρθρ. 57 του Ν.
1416/1984 (ΦΕΚ 18/1984 τεύχος Α')).
Για τις διαφηµίσεις της κατηγορίας ∆’ το τέλος καταβάλλεται πάντα από τον
διαφηµιζόµενο (Ν. 2880/2001, αρ. 9, παρ. 6α).

Οι κατηγορίες διαφήµισης είναι τέσσερις και έχουν ως εξής :
Κατηγορία Α
Αφορά διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλώνται :
α) µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία
τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους γενικά
χώρους, που καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου,
β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλελειµµένων
οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών,
γ) σε χώρους λιµενικών και αεροπορικών σταθµών καθώς και σε χώρους σταδίων
και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,
δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους,
και
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ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών
λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,
Στην κατηγορία αυτή το τέλος είναι εβδοµαδιαίο και κατά τετραγωνικό µέτρο. Το
τέλος οφείλεται τουλάχιστον για µία εβδοµάδα, έστω και αν η διαφήµιση διήρκεσε
µικρότερο χρονικό διάστηµα.
Για τον υπολογισµό των τετραγωνικών µέτρων βάσει των οποίων καταβάλλεται το
τέλος λαµβάνεται υπ’ όψη όχι µόνο αποκλειστικά ο χώρος τον οποίο καταλαµβάνουν
οι λέξεις, επιγραφές ή παραστάσεις που αποτελούν το περιεχόµενο της διαφήµισης,
αλλά ο συνολικός χώρος για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια διαφήµισης.
Κατηγορία Β
α. ∆ιαφηµίσεις που γίνονται σε ηλεκτρονικές εφηµερίδες, το τέλος υπολογίζεται βάσει
των εικονοστοιχείων (pixels)
β. ∆ιαφηµίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, το τέλος είναι ετήσιο
ανά τετραγωνικό µέτρο
Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν µεταβάλλεται, εντός του έτους,
το διαφηµιστικό µήνυµα.
Σηµείωση: η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων στις οροφές των κτιρίων δεν
επιτρέπεται πλέον από τις διατάξεις του εδ. γ της παρ. 2 του αρ. 2 του Ν. 2946/2001.

Κατηγορία Γ
Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα των αυτοκινήτων και κάθε τύπου
οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 30
επί 50 εκατοστόµετρα. Το τέλος είναι µηνιαίο, ανεξάρτητα από τις ηµέρες
χρησιµοποίησης. Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων
καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.

Κατηγορία ∆
α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις
ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε
οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης
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διαφήµισης. Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις
εφηµερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.
Η αναγραφή στα υλικά συσκευασίας (τσάντες, χαρτί περιτυλίγµατος),
στοιχείων ξένων προς την επωνυµία και κυρίως προς το αντικείµενο της επιχείρησης
ή

του

καταστήµατος

προσδιορισµένου

ή

προϊόντος

εµφαντικής
συνιστά

προβολής
διαφήµιση

µεµονωµένου
και

συντρέχει

και

ειδικά

υποχρέωση

καταβολής του τέλους.
Η αναγραφή επί των υλικών συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγµατος, τσάντες,
κουτιά συσκευασίας κλπ) της επωνυµίας της επιχείρησης ή του καταστήµατος καθώς
και των πωλουµένων από αυτή εµπορευµάτων δεν συνιστά διαφήµιση, αλλά
αποτελεί αναγκαίο µέσο συσκευασίας για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών και
κατά συνέπεια δεν συντρέχει στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση καταβολής
διαφηµιστικού τέλους (1029358/10420/ΠΟΛ.1125/04.04.2000) (ΓνΝΣΚ 25/2000).
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 887/1991 απόφαση του ΣτΕ Τµ. Β’ διαφηµιστικά
δώρα θεωρούνται τα δώρα επί των οποίων τίθεται ολόκληρη η επωνυµία ή το σήµα
της επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε ένδειξη που υποδηλώνει την ταυτότητα της
επιχείρησης, ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ή όχι η διαφήµιση,
στην οποία απέβλεψε κατ’ αρχήν η επιχείρηση (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 76/70330/13.12.2007).
β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την
τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος είτε µε έντυπα, δώρα,
επιγραφές κάθε είδους είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και
υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της
διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.
Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης
συνιστούν οι εξής ενέργειες:
• η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
• η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
• η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων,
• εκδηλώσεις - εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του καταστήµατος.
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται
πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο
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του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων λειτουργεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού
στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο
ειδικού λογαριασµού, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και
αποδίδεται στους δήµους και κοινότητες.
Άρθρο 19ο - Τελικές ∆ιατάξεις
Με τον παρόντα

κανονισµό εξουσιοδοτείται ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας

Καθαριότητας, ο Προϊστάµενος των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, οι
υπάλληλοι του Τµήµατος Εσόδων και ένα µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (το
οποίο θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου) όπως συνδράµουν στο έργο της τήρησης
των όρων του Κανονισµού Υπαίθριας ∆ιαφήµισης ∆ήµου Λέσβου καθώς και σε
όσους ακόµη αναθέτει το έργο αυτό µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.

Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού, όταν συντρέχουν λόγοι
όπως, τροποποίηση Νοµοθετικού Πλαισίου, δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών
(ιδιαιτερότητες τουρισµού, παροχής υπηρεσιών κλπ).

Οι διατάξεις νόµων (εθνικής ή ευρωπαϊκής νοµοθεσίας) ή ειδικές διατάξεις που
αναφέρονται στην υπαίθρια διαφήµιση και δεν αποτυπώνονται στο κείµενο του
παρόντος, ισχύουν παράλληλα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισµό, αποφασίζει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου.

Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µόλις εγκριθεί από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ∆ήµου ∆ιονύσου.
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