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ΝΟΜΟ ππ’ αξηζ. 1144
«Πεξί επηθνιιήζεσο εληχπσλ, δηελεξγείαο εηέξσλ ζπλαθψλ πξάμεσλ, σο
θαη ξπζκίζεσο ζεκάησλ ηηλψλ αθνξψλησλ εηο ηνπο Ο.Σ.Α. θαη
ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ»

Άξζξν 1: Απαγνξεπφκελαη πξάμεηο
Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζηο εληχπσλ ή ρεηξνγξάθσλ πάζεο θχζεσο, σο θαη ε θαζ'
νηνλδήπνηε ηξφπνλ αλάξηεζηο, αλαγξαθή ή πξνβνιή δηαθεκίζεσλ, ζπλζεκάησλ,
νλνκάησλ, ζπκβφισλ, αλαθνηλψζεσλ ή πξνζθιήζεσλ θαη πάζα ελ γέλεη αλαγξαθή ή
παξάζηαζηο επί: α) κλεκείσλ, αγαικάησλ, ζηχισλ θαη ππνζηαζκψλ εηαηξεηψλ θνηλήο
σθειείαο, β) ηεο πξνζφςεσο, ζηνψλ, θηγθιηδσκάησλ, ηνίρσλ θαη γεληθψο
πεξηθξαγκάησλ θηηξίσλ θαη θηηζκάησλ πάζεο θχζεσο, σο θαη ηεο επηθαλείαο ησλ
νδψλ, πεδνδξνκίσλ θαη ησλ θξαζπεδνξείζξσλ απηψλ, γ) πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο νδψλ
θαη ηζνπέδσλ δηαβάζεσλ, θσηεηλψλ ζεκαηνδνηήζεσλ θπθινθνξίαο πεδψλ θαη
νρεκάησλ, σο θαη πηλαθίδσλ αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ δεκνζίσλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο
θαη δ) εηο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζηο ή δηαηήξεζηο
εγθαηαζηάζεσλ επί ζηεγψλ ή δσκάησλ, πξνο δηελέξγεηαλ ησλ πξάμεσλ ηνπ
παξφληνο, εηο χςνο πέξα ηνπ βάζεη ηνπ νηθνδνκηθνχ θαλνληζκνχ επηηξεπνκέλνπ
αλσηάηνπ νξίνπ ηνπ αθηλήηνπ.
Άξζξν 2: Δπηηξεπφκελαη πξάμεηο εληφο πιαηζίσλ.
1.

Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο,
επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα ησλ θαηά ην απηφ άξζξνλ πξάμεσλ θαηφπηλ
απνθάζεσο ηνπ αξκνδίνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηνο θαη κφλνλ
εληφο ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ πιαηζίσλ, ηνπνζεηνπκέλσλ: α)εηο πιαηείαο, νδνχο,
πεδνδξφκηα, άιζε, δεκνζίνπο θαη θνηλνρξήζηνπο ελ γέλεη ρψξνπο,
θαζνξηδνκέλνπο δη' απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
β)εηο ηελ πξφζνςηλ πεξηθξαγκάησλ αθαιχπησλ ρψξσλ, αλεγεηξνκέλσλ ή
εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθνδνκψλ, ηε εγθξίζεη πάλησο ηνπ λνκέσο ή ηνπ
δηαρεηξηζηνχ απηψλ θαη γ)εηο ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη
αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ, θαζνξηδνκέλνπο ππφ ηεο δηνηθήζεσο απηψλ.

2.

Σα θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πιαίζηα, δένλ λα πιεξνχλ ηαο
εθάζηνηε, δη' απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, νξηδνκέλαο
πξνδηαγξαθάο. Σα πξννξηδφκελα πιαίζηα δηά ρψξνπο πξνβιεπφκελνπο ππφ ηεο
πεξηπηψζεσο
α'
πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ,
θαηαζθεπάδνληαη
θαη
ηνπνζεηνχληαη, ηα κελ ζηαζεξά κεξίκλε θαη δαπάλαηο ηνπ αξκνδίνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηνο ή αδεία ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ ππφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηα δε θηλεηά,
κεξίκλε θαη δαπάλαηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δηο πεξ. β' θαη γ' ηεο απηήο
παξαγξάθνπ, ηα πιαίζηα θαηαζθεπάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη κεξίκλε θαη
δαπάλαηο, είηε ηνπ έρνληνο ηελ δηαρείξηζηλ ηνπ ρψξνπ, είηε, ηε ζπγθαηαζέζεη
ηνχηνπ, ππφ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
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3.

Δθηφο πιαηζίσλ θαη άλεπ απνθάζεσο ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηνο,
επηηξέπεηαη πάζα ελ γέλεη επηγξαθή ή δηαθήκηζηο αλαγεγξακκέλε ή
πξνζεξηεκέλε ή αλεξηεκέλε επί ησλ ζηεγψλ, ηνηρψλ, παξαζχξσλ, πξνζεθψλ,
ζπξψλ θαηαζηήκαηνο, γξαθείνπ ή νίθνπ θαη αθνξψηα εηο ηαο εηο ηνπο ρψξνπο
ηνχηνπο εθηεινπκέλαο εξγαζίαο.

4.

Αη πεξί πιαηζίσλ δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη, φηαλ ε ζρεηηθή πξάμηο ελεξγείηαη
δη' ελφο ησλ ηξφπσλ πεξί ψλ αη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, εθ' φζνλ
δελ αληίθεηληαη εηο άιιαο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνχηνπ.

5.

Δθ ησλ, θαηά ηελ παξαγξ. 1 πεξίπη. α' ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ρψξσλ
θαζνξίδνληαη ππνρξεσηηθψο δη' απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ επαξθείο
κφληκνη ρψξνη πξνο ρξήζηλ ππφ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, θνηηεηηθψλ,
καζεηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, σο θαη ζπιιφγσλ. Ζ ρξήζηο ησλ
ρψξσλ ηνχησλ ελεξγείηαη άλεπ θαηαβνιήο ηέινπο θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ
δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλφηεηνο, δηά ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ν ρψξνο θαη ν
ρξφλνο δηαξθείαο ηεο αδείαο, φζηηο δελ δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ δέθα
εκεξψλ. Σα πιαίζηα δηά ηαο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θαηαζθεπάδνληαη ππνρξεσηηθψο κεξίκλε θαη δαπάλαηο ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ
Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο αη δηαηάμεηο
ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5.

Άξζξν 3: Απνθαηάζηαζηο πξαγκάησλ, ελ πεξηπηψζεη παξαλφκσλ πξάμεσλ
Δλ πεξηπηψζεη δηελεξγείαο πξάμεσλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ηνπ άξζξνπ 1, θαηά
παξάβαζηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ν νηθείνο δήκαξρνο ή πξφεδξνο ηεο
θνηλφηεηνο ππνρξενχηαη, θαηά πεξίπησζηλ, εηο δηαγξαθήλ ησλ νχησ γελνκέλσλ
εγγξαθψλ ή αθαίξεζηλ ή θαηαζηξνθήλ νηαζδήπνηε εγγξαθήο ή νηνπδήπνηε
παξαλφκσο ηνπνζεηεζέληνο αληηθεηκέλνπ, εληφο ηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηεο θαζ'
νηνλδήπνηε ηξφπνλ εγγξάθνπ εηδνπνηήζεψο ηνπ ή ηεο πξνο απηφλ παξαγγειίαο ηεο
Δηζαγγειηθήο Αξρήο, εθδηδνκέλεο είηε νίθνζελ είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ εηο απηήλ
θαηαγγειίαο παξ' νηνπδήπνηε. Ζ ζρεηηθή δαπάλε δηαγξαθήο, αθαηξέζεσο ή
θαηαζηξνθήο εηο πάζαλ πεξίπησζηλ, σο θαη ε ηπρφλ δαπάλε απνθαηαζηάζεσο
πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ, θαηαινγίδνληαη ππφ ηνπ
αξκνδίνπ δήκνπ ή θνηλφηεηνο εηο βάξνο παληφο ππαηηίνπ, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, βεβαηνχληαη δε θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηαο εθάζηνηε ηζρπνχζαο
δηαηάμεηο, πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εζφδσλ.
Δπίζεο εηο βάξνο ηνπ ππαηηίνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκνλ ππέξ ηνπ δήκνπ ή ηεο
θνηλφηεηνο δη' απνθάζεσο ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηνο 25% επί ησλ
σο άλσ δαπαλψλ.
Άξζξν 4: Τπνρξεψζεηο δηαθεκηζηνχ ή εθηππσηνχ.
Δηο ηα επηθνιιψκελα ή αλαξηψκελα πάζεο θχζεσο έληππα, πεξί ψλ αη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, δένλ λα αλαγξάθεηαη εηο ην θάησ άθξνλ απηψλ ε επσλπκία
θαη ε δηεχζπλζηο ηνπ δηαθεκηζηνχ ή ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ ή ηνπ εθηππσηνχ,
πξνθεηκέλνπ δε πεξί ρεηξνγξάθσλ, ην νλνκαηεπψλπκνλ θαη ε δηεχζπλζηο ηνπ
ππεπζχλνπ ηεο ζπληάμεσο ηνχησλ.
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Άξζξν 5:

Πεξί αδείαο πξνο δηελέξγεηαλ ησλ θαηά ηνλ παξφληα λφκνλ
πξάμεσλ

1.

Ζ άδεηα πξνο δηελέξγεηαλ ησλ ελ άξζξσ 1 ηνπ παξφληνο πξάμεσλ, εηο ρψξνπο
πξνβιεπνκέλνπο ππφ ηεο πεξηπηψζεσο α' ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2,
ρνξεγείηαη πξνο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαηά ηελ ζεηξάλ πξνηεξαηφηεηνο
ππνβνιήο εηο ηνλ νηθείνλ δήκνλ ή θνηλφηεηα ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο.

2.

Ζ δηάξθεηα ηεο θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ ρνξεγνπκέλεο αδείαο δελ
δχλαηαη λα ππεξβαίλε ηαο δέθα εκέξαο, επηηξεπνκέλεο ηεο αλαλεψζεσο ηαχηεο
αλά δεθαήκεξνλ, εθ' φζνλ δελ έρνπλ ππνβιεζή αηηήζεηο άιισλ
ελδηαθεξνκέλσλ δηά ηνπο απηνχο ρψξνπο.

3.

Αη σο άλσ παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη εηο
πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ ηα ζηαζεξά πιαίζηα, ζπκθψλσο πξνο ηα
πξνβιεπφκελα ππφ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
θαηαζθεπάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ηε εγθξίζεη ησλ ΟΣΑ κεξίκλε θαη δαπάλαηο
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, φηε θαη ζα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ππφ ηεο ζρεηηθήο
ζπκβάζεσο, ζπλαπηνκέλεο κεηαμχ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηφπηλ
δεκνπξαζίαο.

Άξζξν 6: Πνηληθαί θπξψζεηο
1.

Σηκσξνχληαη δηά θπιαθίζεσο κέρξη ηξηψλ κελψλ θαη δηά ρξεκαηηθήο πνηλήο, ν
έρσλ ηελ δηαρείξηζηλ αθηλήηνπ θαη ζπγθαηαηεζείο πξνο παξάλνκνλ δηελέξγεηαλ
πξάμεψο ηηλνο εθ ησλ ελ άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ, ν δηελεξγήζαο
ηνηαχηελ πξάμηλ, σο θαη ν δνπο πξνο ηνχην εληνιήλ.

2.

Κε ηαο απηάο σο άλσ πνηλάο ηηκσξνχληαη θαη νη παξαβάηαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
παξφληνο, σο θαη νη ξππαίλνληεο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ κλεκεία ή αγάικαηα,
σο θαη νη ελεξγνχληεο πξάμηλ ηηλά εθ ησλ ελ άξζξσ 1 ηνπ παξφληνο
πξνβιεπνκέλσλ εληφο ησλ πιαηζίσλ άλεπ αδείαο ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο
θνηλφηεηνο.

Άξζξν 7: Μεηαηξνπή πεξηνξηζηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ
Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ηεο επηβαιινκέλεο πνηλήο θπιαθίζεσο εηο ρξεκαηηθήλ δηά ηαο
ππφ ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνβιεπνκέλαο αμηνπνίλνπο πξάμεηο, εθ' φζνλ αχηαη εηειέζζεζαλ
εηο ρψξνπο πεξί ψλ αη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 πεξίπη. α' θαη δ', σο θαη επί πξνζφςεσλ
ζηνψλ θαη ηνίρσλ θηηξίσλ.
Άξζξν 8: Σέινο δηαθεκίζεσλ
Σν άξζξν 15 ηνπ απφ 24.9-20.10.1958 Β.Γ/ηνο, σο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 15: Σέινο δηαθεκίζεσλ
1.

Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηέινο επί πάζεο δηαθεκίζεσο
ελεξγνπκέλεο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ θαη κνξθήλ επί ρψξσλ θεηκέλσλ εληφο
ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ απηψλ, θαζνξηδφκελνλ δη' απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ ή
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θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ λνκάξρνπ, θαηά πεξηνρήλ θαη
θαηεγνξίαο δηαθεκίζεσο σο αθνινχζσο:
Θαηεγνξία Α'
Αλαγξαθφκελαη, αλαξηψκελαη ή επηθνιινχκελαη:
α)
β)
γ)

Δηο ρψξνπο πεξί ψλ αη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
παξφληνο λφκνπ,
Δληφο θαηαζηεκάησλ, θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ θαη άιισλ δεκνζίσλ
ρψξσλ θαη
Δπί ζηεγάζηξσλ αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηψλ ιεσθνξείσλ
αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, απφ δξαρκάο πέληε (5) κέρξη
είθνζη πέληε (25) εβδνκαδηαίσο αλά ηεηξαγσληθφλ κέηξνλ.

Θαηεγνξία Β'
α)
β)
γ)

Φσηεηλαί επί ζηεγψλ θαη δη' ειεθηξηθψλ εθεκεξίδσλ απφ δξαρκάο
πεληαθνζίαο (500) κέρξη πέληε ρηιηάδαο (5.000) εηεζίσο αλά ηεηξαγσληθφλ
κέηξνλ
Κε θσηεηλαί επί ζηεγψλ απφ δξαρκάο εθαηφλ (100) κέρξη ρηιίαο (1.000)
εηεζίσο αλά ηεηξαγσληθφλ κέηξνλ
Φσηεηλαί ή κε εηο βηηξίλαο εληφο ζηνψλ, νδψλ θαη θνηλνρξήζησλ ελ γέλεη
ρψξσλ απφ δξαρκάο εθαηφλ (100) κέρξη ρηιίαο (1.000) εηεζίσο αλά
ηεηξαγσληθφλ κέηξνλ

Θαηεγνξία Γ'
Δλεξγνχκελαη
εληφο
ησλ
νρεκάησλ
ζηδεξνδξφκσλ,
ηξνρηνδξφκσλ,
ειεθηξνθηλήησλ απηνθηλήησλ θαη παληφο ηχπνπ νρεκάησλ δεκνζίαο ρξήζεσο ή
επί ηεο εμσηεξηθήο επηθαλείαο απηψλ, δηαζηάζεσλ κέρξη 30 επί 50
εθαηνζηνκέηξσλ απφ δξαρκάο είθνζη (20) κέρξηο εθαηφλ (100) κεληαίσο,
αλεμαξηήησο ησλ εκεξψλ ρξεζηκνπνηήζεσο. Γηά δηαθεκίζεηο ηεο παξνχζεο
θαηεγνξίαο κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγνλ πνιιαπιάζηνλ
ηέινο.
Θαηεγνξία Γ'
Γηαθεκίζεηο ελεξγνχκελαη δηά εκεξνινγίσλ, δψξσλ, θέτγβνιάλ, παξαζηάζεσλ
ή ιέμεσλ εηο απηνθφιιεηα, εηδψλ κεηά δηαθεκηζηηθψλ παξαζηάζεσλ ή ιέμεσλ,
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
ππφ
εζηηαηνξίσλ,
θαθελείσλ
θαη
παξεκθεξψλ
θαηαζηεκάησλ, ην ηέινο νξίδεηαη εηο πνζνζηφλ εμ επί ηνηο εθαηφλ (6%) επί ηεο
δαπάλεο δηαθεκίζεσο.
Χο δαπάλε δηαθεκίζεσο ινγίδεηαη ην ππφ ηεο δηαθεκηδνκέλνπ θαηαβαιιφκελνλ
πνζφλ δηά ηελ δηελέξγεηαλ ηεο δηαθεκίζεσο ππφ κνξθήλ είηε απνδεκηψζεσο ηεο
δηαθεκηζηηθήο επηρεηξήζεσο είηε δαπάλεο νηαζδήπνηε άιιεο θχζεσο γελνκέλεο
έλεθελ ηεο δηαθεκίζεσο.
2.

Δμαηξνχληαη ηνπ ηέινπο δηαθεκίζεσλ αη δηά ησλ εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, ηνπ
ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειενξάζεσο ελεξγνχκελαη δηαθεκίζεηο.»
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Άξζξν 9
Σν άξζξν 16 ηνπ αλσηέξσ Β. Γ/ηνο, σο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 16
1.

Γηθαηνχρνο ηνπ ηέινπο δηαθεκίζεσο είλαη ν δήκνο ή ε θνηλφηεο, εηο ηελ
πεξηθέξεηαλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαθήκηζηο.
Πξνθεηκέλνπ πεξί δηαθεκίζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Γ' ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ,
δηθαηνχρνο ηνπ ηέινπο είλαη ν δήκνο ή ε θνηλφηεο έλζα ε έδξα ηεο επηρεηξήζεσο
ηνπ νρήκαηνο.

2.

Ζ δηαθήκηζηο ελεξγείηαη κεηά πξνεγνπκέλελ άδεηαλ ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ
ηεο θνηλφηεηνο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ εηο ηελ νπνίαλ ζα
πξνζαξηάηαη θαη ζρέδηνλ ηεο δηαθεκίζεσο.
Πξνθεηκέλνπ πεξί δηαθεκίζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Γ' ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ
άδεηα δηαθεκίζεσο δελ απαηηείηαη εθ' φζνλ δηά ηελ απηήλ δηαθήκηζηλ έρεη
ρνξεγεζή εληφο ηνπ απηνχ έηνπο άδεηα ππφ εηέξνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο.

3.

Σν ηέινο εηο πάζαλ πεξίπησζηλ βαξχλεη ηνλ δηαθεκηδφκελνλ θαη θαηαβάιιεηαη
ππ'απηνχ εμ νινθιήξνπ πξν ηεο παξαδφζεσο ππφ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηνο
ηεο αδείαο δηελεξγείαο ηεο δηαθεκίζεσο εηο ην νηθείνλ δεκνηηθφλ ή θνηλνηηθφλ
ηακείνλ, αλαγξαθνκέλνπ επ'απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ εηζπξάμεσο. Ζ
είζπξαμηο εηο πάζαλ πεξίπησζηλ ελεξγείηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ
δηθαηνχρνπ δήκνπ ή θνηλφηεηνο. Ο θχξηνο ή λνκεχο ή επηθαξπσηήο ηνπ ρψξνπ
εθ' νχ ε δηαθήκηζηο θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο ππεχζπλνο δηά ηελ θαηαβνιήλ ηνπ
ηέινπο θαη ηνπ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπαπφ 24.9-20.10.1958
Β.Γ/ηνο σο ηζρχεη, επηβαιινκέλνπ πξνζηίκνπ.

4.

Δπί δηαθεκίζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Γ' ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ην ηέινο
ρξενχηαη επί ηνπ εθδηδνκέλνπ ηηκνινγίνπ ηεο δαπάλεο ηεο δηαθεκίζεσο. Δηο
πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ δελ εθδίδεηαη ηηκνιφγηνλ θαη ε δηαθήκηζηο
ελεξγείηαη απ'επζείαο ππφ ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ ην ηέινο ππνινγίδεηαη επί ηεο
δαπάλεο δηαθεκίζεσο θαηά ηελ δήισζηλ ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ.Δπί
ζπλερηδφκελσλ δηαθεκίζεσλ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο ην ηέινο ζα ππνινγίδεηαη
κφλνλ επί ησλ λέσλ δαπαλψλ απηψλ θαη νπρί επί ησλ αξρηθψλ ηνηνχησλ.

5.

Ζ δαπάλε δηαθεκίζεσο δελ αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ηεο δηαθεκηδνκέλεο
επηρεηξήζεσο, πξνθεηκέλνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ απηήο, ησλ ππαγνκέλσλ
εηο θνξνινγίαλ εηζνδήκαηνο, εάλ δελ απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή ηνπ
αλαινγνχληνο ηέινπο δηά ηξηπινηχπνπ εηζπξάμεσο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηνο.»
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Άξζξν 10
Σν άξζξν 17 ηνπ αλσηέξσ Β. Γ/ηνο, σο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 17
Ο δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηνο νθείιεη λα αξλεζή ηελ ρνξήγεζηλ αδείαο
δηαθεκίζεσο, εάλ αχηε είλαη επηθίλδπλνο απφ απφςεσο θαηαζθεπήο ηεο δηά ηελ
ζσκαηηθήλ αθεξαηφηεηα ησλ πνιηηψλ ή παξεκπνδίδεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ηελ
ειεπζέξαλ ρξήζηλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ή ηελ θπθινθνξίαλ ή δεκηνί απφ
θαιαηζζεηηθήο απφςεσο ηελ ελ γέλεη εκθάληζηλ ηεο πφιεσο ή ηνπ ρσξίνπ.»

ΝΟΜΟ ππ’ αξηζ. 1900/1990

Άξζξν 5: Σέινο δηαθεκίζεσο
Σν άξζξν 15 ηνπ απφ 24.9/20.10.58 Β. Γ/ηνο , φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8
ηνπ λφκνπ 1144/1981, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 15: Σέινο δηαθεκίζεσο
1.

Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ηέινο γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ
γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα
δηνηθεηηθά ηνπ φξηα. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά πεξηνρή θαη θαηεγνξία δηαθήκηζεο
σο εμήο :Λα ζπκπιεξσζεί: θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο δελ
ηζνδπλακεί κε άδεηα – λνκηκνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο ή ηνπ
δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ.
Θαηεγνξία Α΄
Γηα δηαθεκίζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ή αλαξηψληαη ή επηθνιιψληαη :
α) κέζα ζε κφληκα θαη ζηαζεξά ή πξνζσξηλά θαη θηλεηά πιαίζηα ηα νπνία
ηνπνζεηνχληαη ζε πιαηείεο, νδνχο, πεδνδξφκηα, δεκφζηνπο θαη
θνηλνρξήζηνπο γεληθά ρψξνπο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ,
β) ζηηο
πεξηθξάμεηο
αθαιχπησλ
ρψξσλ
θαη
αλεγεηξφκελσλ
ή
εγθαηαιεηκκέλσλ νηθνδνκψλ κε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή λνκέα ή ηνπ
δηαρεηξηζηή απηψλ,
γ)
ζε ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ ,ιηκεληθψλ θαη αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ θαζψο
θαη ζε ρψξνπο ζηαδίσλ θαη γεπέδσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ δηνίθεζε
ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ,
δ)
κέζα ζε θαηαζηήκαηα, θηλεκαηνγξάθνπο, ζέαηξα θαη άιινπο δεκφζηνπο
ρψξνπο, θαη
ε)
ζε πεξίπηεξα, ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηψλ
ιεσθνξείσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, απφ δξαρκέο
πελήληα (50) κέρξη εθαηφλ είθνζη πέληε (125) εβδνκαδηαίσο ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν.
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Με δεδνκέλν ην πςειφ θφζηνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
δηαθεκίζεσλ ηεο παξνχζεο θαηεγνξίαο ,ηα ηέιε δηαθήκηζεο γηα θάζε
δηαθεκηζηηθφ κέζν ηεο Καηεγνξίαο Α΄ κπνξνχλ λα πξνθαηαβιεζνχλ,
εληφο ηνπ 1νπ δεθαεκέξνπ θάζε έηνπο κε ζπληειεζηή πιεξφηεηαο
80%.
Θαηεγνξία Β΄
Α.α) Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κε ειεθηξηθέο εθεκεξίδεο , απφ δξαρκέο
πέληε ρηιηάδεο (5.000) κέρξη είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) εηεζίσο αλά
ηεηξαγσληθφ κέηξν. Α.β)
Γηα θσηεηλέο ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο
ρψξνπο ,απφ δξαρκέο δχν ρηιηάδεο (2.000) κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000)
εηεζίσο ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. Α.γ) Γηα κε θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο ζε
ζηέγεο ή δψκαηα, απφ δξαρκέο επηαθφζηεο (700) κέρξη επηά ρηιηάδεο
(7.000) εηεζίσο ην ηεηξαγσληθφ κέηξν.
Β.
Σα αλσηέξσ ηέιε δελ επηβάιινληαη εθ λένπ φηαλ κεηαβάιιεηαη εληφο ηνπ
έηνπο ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Να ζπκπιεξσζεί : Σα ηέιε ηεο
θαηεγνξίαο Β΄ πξνθαηαβάιινληαη ζην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ
θάζε έηνπο θαη αθνξνχλ ηνλ επφκελν ρξφλν. Δπίζεο γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ δηαθήκηζεο ν Γήκνο ή ε
Κνηλφηεηα
γηα ηελ έθδνζε ηεο αδείαο εγθαηάζηαζεο
δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ , ππνρξενχηαη
λα δεηήζεη αλάινγεο
εγγπήζεηο. ε πεξίπησζε παξάιεςεο κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο ε
θαηαβνιή ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηειψλ γίλεηαη απφ ηνλ
δηαθεκηδφκελν πξν ηεο αλαξηήζεσο ησλ δηαθεκίζεσλ
Θαηεγνξία Γ΄
Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ , ηξνρηνδξφκσλ,
ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκνζίαο ρξήζεο ζηελ
εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ, δηαζηάζεσλ 30 επί 50 εθαηνζηφκεηξα, απφ
δξαρκέο εθαηφλ ζαξάληα (140) κέρξη επηαθφζηεο (700) κεληαίσο, αλεμάξηεηα
απφ ηηο εκέξεο ρξεζηκνπνίεζεο. Γηα δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο
κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνιιαπιάζην ηέινο.
Να ζπκπιεξσζεί : Σα ηέιε ηεο θαηεγνξίαο Γ πξνθαηαβάιινληαη ζην
ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ θάζε έηνπο θαη αθνξνχλ ηνλ επφκελν
ρξφλν.
Δπίζεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ηειψλ
δηαθήκηζεο ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα γηα ηελ έθδνζε ηεο αδείαο
εγθαηάζηαζεο δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ , ππνρξενχηαη
λα δεηήζεη
αλάινγεο
εγγπήζεηο.
ε πεξίπησζε παξάιεςεο κηαο ηέηνηαο
ζπκθσλίαο ε θαηαβνιή ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηειψλ γίλεηαη απφ ηνλ
δηαθεκηδφκελν πξν ηεο αλαξηήζεσο ησλ δηαθεκίζεσλ
Θαηεγνξία Γ΄
α)

Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζε εζηηαηφξηα, θαθελεία θαη παξεκθεξή
θαηαζηήκαηα κε εκεξνιφγηα, δψξα , έληππα θάζε είδνπο, παξαζηάζεηο ή
ιέμεηο ζε απηνθφιιεηα ή είδε κε δηαθεκηζηηθέο παξαζηάζεηο, ιέμεηο,
θαζψο θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη απφ αέξνο κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν, ην ηέινο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 6% επί ηεο δαπάλεο ηεο δηαθήκηζεο.
Χο δαπάλε δηαθήκηζεο γηα ηελ θαηεγνξία απηή ινγίδεηαη ην πνζφλ πνπ
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δηαθήκηζεο,
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β)
γ)
δ)

ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη νπνηαδήπνηε άιιεο θχζεσο δαπάλε πνπ
έγηλε ράξηλ ηεο δηαθήκηζεο
εμαηξνχληαη ηνπ ηέινπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ δηαθεκίζεηο πνπ
γίλνληαη ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα πεξηνδηθά, ζην ξαδηφθσλν θαη ζηελ
ηειεφξαζε
Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα ππφ ηεο παξ.1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηέιε δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη κέρξη 15%
εηεζίσο
Ζ κίζζσζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ (λ.
813/1978, ΦΔΘ 137 Α΄)»

ΝΟΜΟ ππ’ αξηζ. 2880
Πξφγξακκα «ΠΟΛΙΣΔΙΑ» γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο
Άξζξν 9
6.Α. Ζ θαηεγνξία Γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ απφ 24.9/20.10.1958 βαζηιηθνχ
δηαηάγκαηνο «πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ πεξί πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ Θαη Θνηλνηήησλ «(ΦΔΘ 171 Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Θαηεγνξία Γ΄
α)

β)

γ.

Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κε εκεξνιφγηα ,δψξα , έληππα , θάζε είδνπο
παξαζηάζεηο ή ιέμεηο ζε απηνθφιιεηα ή είδε κε δηαθεκηζηηθέο παξαζηάζεηο ή
ιέμεηο ή κε άιιν παξφκνην ηξφπν, θαζψο θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη απφ
ηνλ αέξα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ην ηέινο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο
δαπάλεο δηαθήκηζεο. Σα έλζεηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, πνπ δηαλέκνληαη καδί
κε ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, ππφθεηληαη ζην αλσηέξσ ηέινο δηαθήκηζεο.
Ζ πξνβνιή πξντφλησλ ζε ρψξνπο θαηαζηεκάησλ , πνπ γίλεηαη είηε κε ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπο ζε εηδηθά ζεκεία εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο είηε κε έληππα ,
δψξα , επηγξαθέο θάζε είδνπο είηε κε άιιν παξφκνην ηξφπν , ζεσξείηαη
δηαθήκηζε θαη ππφθεηηαη ζε ηέινο δηαθήκηζεο , βάζεη ησλ εθδηδνκέλσλ απφ ηα
θαηαζηήκαηα ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ . Σν ηέινο ππνινγίδεηαη κε
ζπληειεζηή 2% επί ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηηο
πξάμεηο απηέο.
Πξνβνιή πξντφλησλ πνπ εληάζζεηαη ζηελ παξαπάλσ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο
ζπληζηνχλ νη εμήο ελέξγεηεο:
- ε ελνηθίαζε ρψξσλ ζε εηδηθά ξάθηα,
- ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζε εηδηθέο πξνζήθεο ή πεξίπηεξα,
- ε δηαλνκή δνθηκαζηηθψλ πξντφλησλ ,
- εθδειψζεηο – εθπιήμεηο (“Happenings”) ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Ζ απφδνζε ηνπ ηέινπο ,γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο , γίλεηαη
πάληνηε απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν , κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο .Ζ θαηαβνιή πξαγκαηνπνηείηαη ζε
νπνηνδήπνηε γξαθείν ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ιεηηνπξγεί ζε
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ( Γ.Ο.Τ.) θαη απνδεηθλχεηαη κε ηελ παξνρή
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δ.

αλάινγνπ παξαζηαηηθνχ ζηνηρείνπ (δηπινηχπνπ) . Σν ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ
εηζπξάηηνληαη απνηειεί πφξν εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ , πνπ ηεξείηαη ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη απνδίδεηαη ζηνπο Γήκνπ θαη ηηο Θνηλφηεηεο.
Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ , Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο , ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Θ.Δ.Γ.Θ.Δ.
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία , ν ρξφλνο , ν ηξφπνο , ηα θξηηήξηα θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα , γηα ηελ απφδνζε ησλ ηειψλ ζηνπο Ο.Σ.Α. α’ βαζκίδαο.
Χο δαπάλε δηαθήκηζεο γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηεο παξνχζα θαηεγνξίαο είλαη ην
πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
δηαθήκηζεο , κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη γηα θάζε
πεξίπησζε . ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο απφδνζεο ησλ νθεηιφκελσλ ηειψλ νη
ζρεηηθέο δαπάλεο δηαθήκηζεο δελ αλαγλσξίδνληαη σο εθπεζηέεο απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδα, θαηά ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Να ζπκπιεξσζεί: Η ΚΔΓΚΔ ζπγθξνηεί ππεξεζία ειέγρνπ ησλ
δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο Καηεγνξίαο Γ΄ . Η θαηεγνξία Γ΄ παξάγεη
πςειφ βαζκφ ξχπαλζεο ( θετγ – βνιάλ, έλζεηα , δηαλεκφκελα έληππα
θ.ι.π.) θαη ελφριεζεο , θπξίσο ιφγσ ηνπ αλεμέιεγθηνπ

Β.

Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ β.δ. 24.9/20.10.1958, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ , Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο , χζηεξα απφ γλψκε ηεο Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Θαη
Θνηλνηήησλ Διιάδνο, ην θαηά θαηεγνξία θαη πεξίπησζε ηέινο δηαθήκηζεο
ηεο παξ. 1 κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ην πνζνζηφ ηνπ
πιεζσξηζκνχ, κε ην νπνίν έθιεηζε ην έηνο.»
Να εξεπλεζεί αλ έρεη εθδνζεί εηζήγεζε
επηθαηξνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ηηκψλ.

ηεο

ΚΔΓΚΔ

γηα

απφ ηεο 1 εο Ηαλνπαξίνπ

Γ.

Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ ηζρχνπλ
2001.

Γ.

Σν νθεηιφκελν ηέινο γηα δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
15 ηνπ β.δ. 24.9/20.10.1958 (ΦΔΘ 171 Α΄),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
αλεξρφκελν ζε πνζνζηφ 6% γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 23.4.1993 κέρξη
17.11.1999 θαη ζε πνζνζηφ 2% γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 18.11.1999 κέρξη
31.12.2000, θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, κε ζρεηηθή
δήισζε ηνπ αληηζηνίρνπ, θαηά ηηο νηθείεο πξνβιέςεηο, ππνρξένπ, κέρξη ηηο
31.12. 2001, ρσξίο ηελ επηβνιή νπνηαζδήπνηε πξνζαχμεζεο ή ηπρφλ άιιεο
θχξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχλ
ζρεηηθέο πξνζθπγέο ζηα δηθαζηήξηα .
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ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 38110
«Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αλάξηεζεο παλψ ζε πξνζφςεηο
θηηξίσλ, θαζψο θαη πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ
ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001»

Άξζξν 1:

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε αλάξηεζε παλψ ζε
πξνζφςεηο θηηξίσλ

Θαζνξίδνπκε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο, γηα ηελ θαη' εμαίξεζε αλάξηεζε παλψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2§3
ηνπ Λ. 2946/2001 σο εμήο:
1.

Γηα ηελ πξνβνιή θαιιηηερληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, είλαη
δπλαηή ε αλάξηεζε παλψ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ, ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη
νη εθδειψζεηο απηέο, θαζψο θαη ζε θηίξηα κε ακηγή ρξήζε πνπ αλήθνπλ ζηνπο
θνξείο πνπ ηηο δηνξγαλψλνπλ, κε ηηο θαησηέξσ πξνδηαγξαθέο:
α.

Σνπνζεηνχληαη ζε επίπεδα παξάιιεια ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ θαη έρνπλ
ζπλνιηθή επηθάλεηα έσο 20 % ηεο αληίζηνηρεο φςεο απηνχ.

β.

ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα θαιχπηνληαη ηα παξάζπξα θαη ηα
δηαθαλή ηκήκαηα ησλ παινζηαζίσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ
απαηηνχκελν θπζηθφ θσηηζκφ.

γ.

Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,50 m. απφ ηε λνεηή
θαηαθφξπθν πνπ πεξλά απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζε χςνο
ηνπιάρηζηνλ 5 m.

δ.

Γελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην πθηζηάκελν κέγηζην χςνο ηνπ θηηξίνπ.

ε.

Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη ζε ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ αξρηηεθηνληθή
κειέηε, κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Δ.Π.Α.Δ.

2.

Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ ρνξεγνχ (ή ησλ ρνξεγψλ) ηεο
εθδήισζεο, κε ζηνηρεία φκσο φρη κεγαιχηεξα απφ ηα ζηνηρεία ησλ άιισλ
ιέμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδηα εθδήισζε.

3.

Σνπνζεηνχληαη ην λσξίηεξν έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο θαη
αθαηξνχληαη εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπο, κε επζχλε
ηνπ θνξέα πνπ νξγαλψλεη ηελ εθδήισζε.

4.

Απαηηείηαη άδεηα ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ, πνπ ρνξεγείηαη αηειψο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο, ε
νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ θαη έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απφ ηνλ ΟΣΑ. Ζ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
άδεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε θάθειν ζηνηρείσλ (δηαζηάζεηο,
ρξνληθφ δηάζηεκα αλάξηεζεο θ.ιπ.).
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5.

Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε παλψ εληφο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ
ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη θαηά κήθνο ησλ νξίσλ ηνπο. Δηδηθψο γηα ηα κλεκεία ηνπ
Θαηαιφγνπ ηεο Παγθφζκηαο Θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, απαγνξεχεηαη ε
αλάξηεζε παλψ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ εληάζζεηαη ζην πεδίν ζέαζήο ηνπο.
Δπηηξέπεηαη ε αλάξηεζε παλψ πιεζίνλ αξραίνπ ή λεφηεξνπ κλεκείνπ, κε άδεηα
πνπ ρνξεγεί ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, έπεηηα απφ
γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ.

6.

Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ παξαπάλσ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην Λ. 2946/2001.

Άξζξν 2:

Πξνυπνζέζεηο, πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ
επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο

Θαζνξίδνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο πξνδηαγξαθέο, ηε κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε
δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 § 2 ηνπ Λ. 2946/2001 σο εμήο:
1.

Οη επηγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη, πξνζαξηψληαη ή αλαξηψληαη ζε ηνίρνπο,
πξνζήθεο, ζχξεο θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ ή θαηνηθηψλ θαη είλαη ζρεηηθέο κε
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια κε
ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ.

2.

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ επηηξέπεηαη κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ.

3.

Ζ έγθξηζε, κε ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αξρηηεθηνληθήο κειέηεο πνπ
πξνβιέπεη εηδηθέο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζην ηζφγεην θηηξίνπ, θαζψο
θαη ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζην ηζφγεην θηηξίνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε,
επηηξέπεηαη κφλνλ ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
 Όηη νη επηγξαθέο έρνπλ κέγηζην ζπλνιηθφ χςνο 0,70 m
 Όηη νη επηγξαθέο κπνξνχλ λα εμέρνπλ απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ κέρξη 0,20
m
 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ εκθαλήο θάλλαβνο, φηη νη
επηγξαθέο ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ, ρσξίο λα ηα
επηθαιχπηνπλ
 Όηη ζε θακία πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη λα θαιχπηνληαη ηα παξάζπξα θαη
ηα δηαθαλή ηκήκαηα ησλ παινζηαζίσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ
απαηηνχκελν θπζηθφ θσηηζκφ

4.

ε πεξίπησζε πνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ, φπσο απηή έρεη
εγθξηζεί κε ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, πξνβιέπνληαη ζέζεηο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζην ηζφγεην θηηξίνπ, ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ
επηηξέπεηαη κφλνλ ζηηο ζέζεηο απηέο.

5.

ε θηίξηα κε εληαία ρξήζε, επηηξέπεηαη θαη' εμαίξεζε, επηπιένλ ηνπ ηζνγείνπ, ε
ηνπνζέηεζε κηαο κφλνλ επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ. Θαη ε επηγξαθή απηή
ηνπνζεηείηαη παξάιιεια κε ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ.
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Ζ ηνπνζέηεζε επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ ππφθεηηαη, θαηά ηα ινηπά, ζηηο
πξνδηαγξαθέο ππφ ζηνηρεία α - γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε
θακία πεξίπησζε ε επηγξαθή απηή, δελ επηηξέπεηαη λα θαιχπηεη παξάζπξα ή
δηαθαλή ηκήκαηα ησλ παινζηαζίσλ. Ζ επηγξαθή απηή κπνξεί φκσο λα
απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα ζηνηρεία, κε δηαζηάζεηο θαη' αλψηαην φξην 0,70 Υ
0,70 m, ηα νπνία κπνξεί λα δηαηάζζνληαη θαη θαζέησο ζε κηα ζηήιε κέγηζηνπ
πιάηνπο ελφο ζηνηρείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ, φπσο απηή έρεη
εγθξηζεί κε ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, πξνβιέπεηαη ζέζε γηα ηελ
ηνπνζέηεζε επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ, ε ηνπνζέηεζε ηεο επηγξαθήο
απηήο επηηξέπεηαη κφλνλ ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε
ηνπνζέηεζε επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ θηηξίνπ, επηηξέπεηαη κφλν κεηά
απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ.
6.

Θαη' εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη επηγξαθέο
θαξκαθείσλ, θιηληθψλ θαη λνζνθνκείσλ, επηηξέπεηαη λα είλαη θάζεηεο πξνο ηελ
φςε ηνπ θηηξίνπ. Οη θάζεηεο απηέο επηγξαθέο έρνπλ δηαζηάζεηο θαη' αλψηαην
φξην 0,70 Υ 0,70 Υ 0,25 m θαη δελ κπνξεί λα απέρνπλ απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ
πεξηζζφηεξν απφ 0,30 m. Σν θάησ κέξνο ησλ επηγξαθψλ, δελ κπνξεί λα απέρεη
ιηγφηεξν ησλ 3 m απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ε εμσηεξηθή πιεπξά
ηνπο λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πέξαλ ησλ 0,50 m. απφ ηελ λνεηή θαηαθφξπθν
πνπ πεξλά απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ.

7.

Ζ αλάξηεζε ή ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζηα ζηεζαία ή θηγθιηδψκαηα ησλ
εμσζηψλ, ζηα πξνζηεγάζκαηα θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο πξνεμνρέο (έξθεξ) ησλ
θηηξίσλ απαγνξεχεηαη.

8.

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ επηγξαθψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ άξζξνπ
2 § 1 ηνπ Λ. 2946/2001.

9.

ηηο θσηηδφκελεο επηγξαθέο, ε έληαζε ηνπ θσηηζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα
ππεξβαίλεη θαηά πεξηζζφηεξα απφ 250 θεξία ηελ αλψηαηε έληαζε θσηφο πνπ
ππάξρεη ζην δεκφζην ρψξν, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ε επηγξαθή. Ο
θσηηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί κέζα δεκηνπξγίαο νπηηθψλ
εληππσζηαζκψλ, φπσο ηξεκνιακππξίζκαηα, ρξσκαηηθέο ελαιιαγέο, θηλνχκελεο
πξνβνιέο θ.ιπ.

10.

ηηο επηγξαθέο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 30 κέηξσλ απφ
δαζηθέο εθηάζεηο ή εθηάζεηο κε πινχζηα βιάζηεζε, δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά κε ππξαληνρή κηθξφηεξε ησλ 240 ιεπηψλ (RF-240).

11.

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ επηγξαθψλ πνπ δειψλνπλ ηελ
ηδηφηεηα ησλ ελνίθσλ, επί ηνίρνπ παξά ηελ είζνδν θηηξίνπ ή απιφζπξα κε
κέγηζηεο δηαζηάζεηο 0,20 m Υ 0,30 m.

12.

ρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζε πξαηήξηα πσιήζεσο πγξψλ
θαπζίκσλ, ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 1224/81 (ΦΔΘ
303/Α) θαη Β.Γ. 465/9.7.70 (ΦΔΘ 156/ Α).

13.

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ εληφο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ
ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη θαηά κήθνο ησλ νξίσλ ηνπο. Δηδηθψο γηα ηα κλεκεία ηνπ
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Θαηαιφγνπ ηεο Παγθφζκηαο Θιεξνλνκηάο ηεο
ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
ζέαζήο ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ
κλεκείνπ, κε άδεηα πνπ ρνξεγεί ε αξκφδηα
Πνιηηηζκνχ, έπεηηα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ.
14.

UNESCO, απαγνξεχεηαη ε
πνπ εληάζζεηαη ζην πεδίν
πιεζίνλ αξραίνπ ή λεφηεξνπ
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ

Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ παξαπάλσ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην Λ. 2946/2001 θαη ην Λ. 3028/2002.
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 52138

«Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο
ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο
εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001»
Άξζξν 1:

Υψξνη ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο

Ζ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απαγνξεχεηαη ζηνπο εμήο ρψξνπο:
α)

ε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο γχξσ
απφ απηνχο, ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο,
θαζψο θαη ζε ηφπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο,
ζπκθσλά κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.

β)

ε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη
παξαδνζηαθά θηίξηα,

γ)

ε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ θαη
άιισλ Λ.Π.Γ.Γ.

δ)

ε θνηκεηήξηα, θηίξηα ηεξψλ λαψλ θάζε ζξεζθείαο θαη δφγκαηνο θαζψο θαη ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο.

ε)

ε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο
πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Λ, 2190/94, φπσο ηνίρνη αληηζηήξημεο,
γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ θαζψο θαη ζηχινη
θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο.

ζη)

ε ζηνέο θηηξίσλ.

δ)

ε πηλαθίδεο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο, ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο θαη ζηνπο
θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.
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Άξζξν 2:

Υψξνη ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε

Ζ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη κφλν κέζα ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλα πιαίζηα (δηαθεκηζηηθά πιαίζηα), ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηνπο
ρψξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.
2946/2001.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπο
δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Λ. 2946; 2001
θαζψο θαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηα επφκελα
άξζξα ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Άξζξν 3:

1.

Καζνξηζκφο
ησλ
πξνδηαγξαθψλ
θαηαζθεπήο
ησλ
δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο
θαη γεληθνί φξνη ηνπνζέηεζεο ηνπο

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα απνηεινχληαη απφ σθέιηκε επηθάλεηα θαη ζθειεηφ
(θνξλίδα) πνπ ζπγθξαηεί ηελ επηθάλεηα απηή.
Ζ σθέιηκε επηθάλεηα επηηξέπεηαη λα έρεη δηαζηάζεηο πνιιαπιάζηεο ηνπ
παξαιιειφγξακκνπ 0,70m x 1,05m (κνλάδα) θαη κέρξη 32 κνλάδεο ζπλνιηθά,
αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ηνπνζεηείηαη ην δηαθεκηζηηθφ πιαίζην θαηά ηα
νξηδφκελα θαησηέξσ. Οηαλ ηνπνζεηνχληαη νη κνλάδεο ζε ζεηξέο, ν αξηζκφο ησλ
κνλάδσλ θάζε ζεηξάο πξέπεη λα είλαη ίζνο.
Σν θάησ κέξνο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ, κε εμαίξεζε ηα δηαθεκηζηηθά
πιαίζηα ηχπνπ «ΠΗΕΑ» θαη «ΡΑΘΔΣΑ", πξέπεη λα απέρεη απφ ην έδαθνο ηζ πνιχ
0,20m. Ο ζθειεηφο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ (θνξλίδα) πξέπεη λα έρεη
κέγηζην πιάηνο κέρξη 0,20m.

2.

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα επηηξέπεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ
γαιβαληζκέλα ραιπβνειάζκαηα, είηε απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ή απφ άιιν
αλζεθηηθφ πιηθφ, θαζψο επίζεο θαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ
πιηθψλ. Δζσηεξηθά πξέπεη λα θέξνπλ ελίζρπζε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ηφζν ε απφιπηε ζηαζεξφηεηα ζε πιεπξηθέο αλεκνπηέζεηο φζν θαη ην ακεηάζεην
ηεο θαηαζθεπήο.

3.

Ζ βαθή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
δηάξθεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο.

4.

Ζ ζηήξημε ησλ ζηαζεξψλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζην έδαθνο, επηηπγράλεηαη
κε εγθηβσηηζκφ ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θάησ απφ
ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή πάθησζε ηνπο.
Ζ ζηήξημε ησλ θηλεηψλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ηελ
ηνπνζέηεζε λεθξψλ θνξηίσλ ζηε βάζε ηνπο, αληί γηα ηελ πάθησζε ηνπο ζην
έδαθνο. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αληεξίδσλ.
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5.

Γηα θάζε δηαθεκηζηηθφ πιαίζην, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Γήκν ή
Θνηλφηεηα ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ πνιηηηθφ κεραληθφ, κε ηελ
νπνία πηζηνπνηείηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ.

6.

Πξνθεηκέλνπ γηα θσηεηλά ή θσηηδφκελα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, ε ειεθηξνινγηθή
εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα θέξεη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή
ιεηηνπξγία ηεο (αζθάιεηεο, αληηειεθηξνπιεμηαθνί απηφκαηνη δηαθφπηεο, γεηψζεηο
θ.ι.π.).

7.

ηα θσηηδφκελα ή θσηεηλά δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, ε έληαζε ηνπ θσηηζκνχ δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη θαηά πεξηζζφηεξν απφ 250 θεξία ηελ αλψηαηε
έληαζε θσηφο πνπ ππάξρεη ζην δεκφζην ρψξν, ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη. Ο
θσηηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί κέζα δεκηνπξγίαο νπηηθψλ
εληππσζηαζκψλ, φπσο ηξεκνιακππξίζκαηα, ρξσκαηηθέο ελαιιαγέο, θηλνχκελεο
πξνβνιέο θ.ιπ. Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ
επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα, ππνβάιινληαη πξνο ηε ΓΔΖ
ππεχζπλεο δειψζεηο αδεηνχρνπ εγθαηαζηάηε, ππνγεγξακκέλεο απφ
δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν ή κεραλνιφγν κεραληθφ.

8.

ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 30m απφ
δαζηθέο εθηάζεηο ή εθηάζεηο κε πινχζηα βιάζηεζε, δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά κε ππξαληνρή κηθξφηεξε ησλ 240 ιεπηψλ (RF-240).

9.

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΠΗΕΑ» θέξνπλ έσο δχν ηζνκεγέζεηο επίπεδεο
επηθάλεηεο, ηνπνζεηεκέλεο αληηθξηζηά ζε θαηαθφξπθν ζηχιν. Οη σθέιηκεο
επηθάλεηεο έρνπλ κέγηζηε θαηαθφξπθε δηάζηαζε 2,0m θαη κέγηζηε νξηδφληηα
3,0m. Πξφηαζε : νη σθέιηκεο επηθάλεηεο είλαη πνιιαπιάζηα ηεο
δηαθεκηζηηθήο κνλάδαο (1,05m X 0,70m) θαη κέρξη 16 δηαθεκηζηηθέο
κνλάδεο αλά επηθάλεηα Aπηέο νη δηαζηάζεηο είλαη θαη νη δηαζηάζεηο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. Ζ απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο θνξλίδαο
ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m, ελψ ην αλψηαην
χςνο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5,0m απφ ην γχξσ θπζηθφ έδαθνο
(Πξφηαζε : ην χςνο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη , ηελ απφζηαζε ηνπ
ζεκείνπ εγθαηάζηαζεο απφ ην άθξν ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ).

10.

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΡΑΘΔΣΑ» θέξνπλ έσο δχν ηζνκεγέζεηο
επίπεδεο σθέιηκεο επηθάλεηεο, ηνπνζεηεκέλεο αληηθξηζηά ζε θαηαθφξπθν
ζηχιν. Οη σθέιηκεο επηθάλεηεο έρνπλ κέγηζηε θαηαθφξπθε δηάζηαζε έσο 2,0m
θαη κέγηζηε νξηδφληηα έσο 1,30m. Ζ απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο θνξλίδαο ησλ
σθέιηκσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m. To αλψηαην χςνο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5,0 m. Πξφηαζε: λα θαηαξγεζεί ε ππνρξεσηηθή
ηνπνζέηεζε επί ζηχινπ θαζψο θαη ε θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζή ηνπο.

11.

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΠΤΡΓΟ» είλαη θπιηλδξηθά ή ηξηγσληθά,
επηηξέπεηαη λα θέξνπλ έσο ηξεηο σθέιηκεο επηθάλεηεο κε κέγηζηε δηαηνκή
1,20m2 θαη κέγηζην χςνο 3,60m θαη ε απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο θνξλίδαο
ησλ σθέιηκσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα είλαη ην πνιχ 0,15m.

12.

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζην νδφζηξσκα ησλ
νδψλ, ζηηο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο, ζηηο λεζίδεο αζθαιείαο θαη ζην νδφζηξσκα
ησλ νδψλ παξφδηαο εμππεξέηεζεο, ζηελ ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, ζηνλ
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νδεγφ ηπθιψλ θαη ζηα θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο θαη ζθάθεο), αθφκε θαη φηαλ
απηά δελ έρνπλ δηακνξθσζεί.
13.

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ κπξνζηά απφ
θαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη θαηνηθίεο, φηαλ επεξεάδεηαη ν
θσηηζκφο ηνπο, ε ζέα ηνπο ή ε πξφζβαζε ζε απηά.

14.

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ή θαηαζθεπψλ πνπ
πξνθαινχλ ελφριεζε ζηνπο ρξήζηεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ηνπο
ελνίθνπο ησλ παξαθείκελσλ θηηξίσλ, κε δνλήζεηο, ζνξχβνπο ή έληνλν θσηηζκφ.

15.

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζηα πεδνδξφκηα, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε
αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 100m απφ άιιν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην. Πξφηαζε: λα
θαηαξγεζεί ν πεξηνξηζκφο ησλ 100κέηξσλ θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ
ηνλ πεξηνξηζκφ έλα δηαθεκηζηηθφ πιαίζην αλά θάζε πιεπξά
νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ.

16.

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζε γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά
ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 1.000m απφ άιιν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην. Πξφηαζε: λα
πεξηνξηζζεί ζε αθηίλα 500κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ

17.

Ζ δηαθήκηζε επηθνιιάηαη ή απεηθνλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ πιαηζίσλ ζηνηρείσλ. Γηαθεκίζεηο πνπ εμέρνπλ απφ ηελ επηθάλεηα απηή θαζ' νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ή είλαη αλάγιπθεο, απαγνξεχνληαη.

18.

Σπρφλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο, πεξηνξηζηηθνχο
φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, θαηηζρχνπλ ησλ
παξφλησλ.

Άξζξν 4:

Δπηηξεπφκελνη ηχπνη θαη κεγέζε δηαθεκηζηηθψλ
αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπο

πιαηζίσλ

Αλάινγα κε ην ρψξν πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2946/2001 γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ν ηχπνο ηνπ
δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ην κέγεζνο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ηνπνζέηεζεο ηνπο, θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1.

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ

Α. Πεδνδξφκηα
ηα πεδνδξφκηα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηχπνπ «ΡΑΘΔΣΑ»
κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α)

Ζ λνεηή θαηαθφξπθνο ηεο θνξλίδαο ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ηνπο πξέπεη λα
απέρεη απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπιάρηζηνλ 1,00m.

β)

Ζ θνξλίδα ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ηνπο πξέπεη λα απέρεη απφ ηελ ξπκνηνκηθή
γξακκή ηνπιάρηζηνλ 2,50m.
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γ)

Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.

δ)

Λα απέρνπλ εθαηέξσζελ θαη θαζ' χςνο ηπρφλ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ξχζκηζεο
ηεο θπθινθνξίαο, ηνπιάρηζηνλ 20m.

ε)

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα πεδνδξφκηα ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα.

Β. Πιαηείεο
ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη κφλν ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηχπνπ
«ΠΤΡΓΟ».
Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο πιαηείεο, επηηξέπεηαη λα είλαη
θσηεηλά ή θσηηδφκελα, εθ' φζνλ έρεη επηηξαπεί απηφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κε
ηελ απφθαζε θαζνξηζκνχ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Λ. 2946/2001.
Γ. Ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη
έ πάξθα, άιζε, δαζηθέο εθηάζεηο, ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία θαη γεληθά ζε θάζε
άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ηφζν
κέζα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο απηνχο ρψξνπο, φζν θαη θαηά κήθνο ηνπ νξίνπ ηνπο.
Πξνθεηκέλνπ γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε απαγφξεπζε ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ
πιαηζίσλ θαηά κήθνο ηνπ νξίνπ, θαηαιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε φιε ηελ έθηαζε
ηνπ πιεζηέζηεξνπ πξνο ην φξην απηφ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ.
Γ. ηέγαζηξα ζηάζεσλ
ηα ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ,
επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ελφο (Πξφηαζε: Γχν) δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ κέγηζησλ
δηαζηάζεσλ 1,40m (νξηδφληηα δηάζηαζε) επί 2,00m (θαηαθφξπθε δηάζηαζε).
Πξφηαζε: ην θάζε έλα
Δπηηξέπεηαη ε δηαθήκηζε ζηα αλσηέξσ δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, κε ελαιιαζζφκελα
κελχκαηα ζπρλφηεηαο φρη κηθξφηεξεο ηνπ ελφο κελχκαηνο αλά δέθα (Πξφηαζε:
Γχν) ιεπηά. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ησλ ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ επηηξέπεηαη λα είλαη
θσηεηλά.
Δ. Πεξίπηεξα
"Δπί ησλ θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ (ηεληψλ), ρξψκαηνο κπεδ ή ιεπθνχ, επηηξέπεηαη ε
εθηχπσζε δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, κέγηζηεο λνεηήο δηάζηαζεο 0,75m.
(θαηαθφξπθε δηάζηαζε) επί 1,8m (νξηδφληηα δηάζηαζε), ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ηδίνπ
πεξηερνκέλνπ ή ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε απηφ πνπ πξνβάιιεηαη ζην πιαίζην ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ δηαθήκηζε επί ηνπ πξνζηεγάζκαηνο
επηηξέπεηαη λα είλαη θσηηδφκελε θαη λα πξνβάιιεηαη επί ησλ ηεζζάξσλ πιεπξψλ
απηνχ.
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Ζ σο άλσ ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεξπγκέλνπο
παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ή ηζηνξηθνχο ηφπνπο."
2.

ΙΓΙΩΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:

Α. Πεξηθξάμεηο νηθνπέδσλ
α)

Οη δηαζηάζεηο ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ
ηνπνζεηνχληαη επί ησλ πεξηθξάμεσλ ησλ νηθνπέδσλ, είλαη αθέξαηα πνιιαπιάζηα
ηεο κνλάδαο 0,70m ρ 1,05m, κε κέγηζην φξην ηηο 32 κνλάδεο ζπλνιηθά, κέγηζην
κήθνο ηα 11,20m (16 ρ 0,70m) θαη κέγηζην χςνο 2,10m (2x1,05) Πξφηαζε: νη
32 δηαθεκηζηηθέο κνλάδεο λα γίλνπλ 48 κε κέγηζην κήθνο ηα 11,20m
(16x0,70κ) θαη κέγηζην χςνο 3,15m ( 3X 1,05m)

β)

Σα δηαθεκηζηηθά απηά πιαίζηα, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά θαηά κήθνο ηεο
νηθνδνκηθήο γξακκήο (κε ηήξεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ ζηνψλ θαη πξαζηψλ),
παξάιιεια θαη επζχγξακκα κε απηή θαη φρη ζε ηεζιαζκέλεο γξακκέο.

γ)

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζηηο πεξηθξάμεηο νηθνπέδσλ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη
θσηεηλά ή θσηηδφκελα.

Β. Γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ
α)

ε γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ
ηχπνπ «ΠΗΕΑ» χζηεξα απφ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2946/01 θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2696/99. Πξφηαζε: Να επηηξαπεί ε
ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ κέρξη 144 δηαθεκηζηηθψλ
κνλάδσλ ζε 4 ή 6 ηζάξηζκεο ζεηξέο.

β)

Σα δηαθεκηζηηθά απηά πιαίζηα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ
1.000 m.

γ)

Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα.

Γ. Αθάιππηεο κεζνηνηρίεο θαη ηπθιέο φςεηο θηηξίσλ
ηηο αθάιππηεο κεζνηνηρίεο θαη ηπθιέο φςεηο ησλ θηηξίσλ, επηηξέπνληαη κφλνλ
εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα (Πξφηαζε: νη εηθαζηηθέο
παξεκβάζεηο λα είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνζδηνξίδεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο) , ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ
ρνξεγίεο. Ο ρνξεγφο επηηξέπεηαη λα εκθαλίδεη ζε απηέο ηελ επσλπκία ή ην ινγφηππν
ηνπ, ζε επηθάλεηα φρη κεγαιχηεξε απφ ην 2,5% (Πξφηαζε λα γίλεη ην 25%) ηεο
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο εηθαζηηθήο παξέκβαζεο. Ζ πξάμε απηή απνηειεί δηαθήκηζε
θαη (δελ) ππφθεηηαη ζε ηέινο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. αθψο φκσο απαηηείηαη
εηδηθή πξνο ηνχην άδεηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο. Δδψ λα ζεκεησζεί
φηη έρεη πξνηαζεί απηέο νη παξεκβάζεηο λα ππφθεηληαη ζε ηέινο
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Άξζξν 5:

Γηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζε ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ
θαη αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ θαη ζε ζηάδηα

Οη δηαθεκίζεηο ζε ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ
θαζψο θαη ζε ζηάδηα, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε πιαίζηα θαη εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο
παξ. 2Α ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
Οη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο ησλ πιαηζίσλ, νη ινηπνί φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο,
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ
ρψξσλ.
Άξζξν 6:

Δμνπζηνδνηηθή δηάηαμε

Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή ηνπ Θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη
εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαζψο θαη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επί πιένλ ησλ φζσλ θαζνξίδνληαη κε ηελ
παξνχζα απφθαζε, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο
Θνηλφηεηαο.
Κε ηηο απνθάζεηο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα απμάλνληαη νη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ησλ
πιαηζίσλ, φπσο θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε, νχηε λα ηξνπνπνηνχληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηα
πξνεγνχκελα άξζξα, κε ηξφπν δπζκελέζηεξν γηα ην πεξηβάιινλ.
Άξζξν 7:

Έλαξμε ηζρχνο

Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
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ΝΟΜΟ ππ’ αξηζ. 3057
«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Νφκνπ 2725/1999,
ξχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Σα άξζξα 1 έσο θαη 82 ηνπ λφκνπ απηνχ δελ αθνξνχλ ηελ δηαθήκηζε.
Άξζξν 83
1.

ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2833 / 2000
δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «πξνβνιήο εκπνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ κελπκάησλ ζε
ρεηξφγξαθε, έληππε, θσηεηλή, ειεθηξνληθή ή άιιε κνξθή».

2.

Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2833 /2000
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Κε απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ ηκήκαηνο Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ ηεο
δηεχζπλζεο Πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ νξίδεηαη ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο ν νπνίνο
κε ηελ δηελέξγεηα απηνςίαο εθδίδεη απφθαζε, κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη
απζαίξεηε θάζε ππαίζξηα δηαθήκηζε πνπ ηνπνζεηείηαη θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη δηαηάζζεηαη ε αθαίξεζε ηεο»

3.

ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2833 /
2000 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο:
«ε πεξίπησζε επαλαηνπνζέηεζεο ησλ αθαηξνχκελσλ ππαηζξίσλ δηαθεκίζεσλ
είηε κε ηελ ίδηα είηε κε άιιε κνξθή, ε αθαίξεζή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ
αξρηθή πξάμε ραξαθηεξηζκνχ απζαηξέηνπ θαη δελ απαηηείηαη ε έθδνζε λέαο
δηαπηζησηηθήο πξάμεο»

4.

α. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.2833/2000, πνπ
πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ.2947/2001,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Τπαίζξηα δηαθήκηζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο είλαη ε ππαίζξηα θαη
δεκφζηα πξνβνιή κε θάζε ηξφπν θαη κέζν κελπκάησλ εκπνξηθνχ, πνιηηηθνχ,
επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα ή άιιεο ζπλαθνχο δξαζηεξηφηεηαο θάζε
κνξθήο, φπσο επίζεο θαη θάζε επαγγεικαηηθή επηγξαθή πνπ δελ πιεξεί
ηνπο φξνπο ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Τπαίζξηεο δηαθεκίζεηο θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα ζπληζηνχλ ηδίσο νη
έληππεο, νη ρεηξφγξαθεο, νη θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο θαη νη ειεθηξνληθέο ή
άιιεο δηαθεκίζεηο κεηά ησλ πιαηζίσλ, θάζε είδνπο ππνζηεξηγκάησλ ή
άιισλ
πξφζζεησλ,
ζηαζεξψλ
ή
θηλεηψλ,
θαηαζθεπψλ
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο: α) ζε θνηλφρξεζηνπο,
θνηλσθειείο, δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο ρψξνπο, β) ζε νηθφπεδα ή θηίξηα,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ
(παινπηλάθσλ θιπ.), νη νπνίεο είλαη πξνζηηέο ζηελ θνηλή ζέα, γ) ζε
ζηαζκνχο, αθεηεξίεο θαη ζηάζεηο αλακνλήο επηβαηψλ θάζε είδνπο κέζσλ
καδηθήο κεηαθνξάο θαη ζε πεξίπηεξα. Κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ
ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη ζε ζηάζεηο
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αλακνλήο επηβαηψλ. Κε φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε
κνξθνινγία θαη ηελ εμσηεξηθή ρξήζε ησλ πεξηπηέξσλ, θαζψο θαη θάζε
ζπλαθήο θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα».
β. Κεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Λ.2833/2000, πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
Λ.2947/2001, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Δπηηξέπεηαη ε ζήκαλζε θαξκαθείσλ κε θάζεηε πηλαθίδα ζην ηζφγεην ηνπ
θηηξίνπ θαη ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζηελ πξφζνςε ή ηηο πξνζφςεηο (κία ζε
θάζε φςε) θηηξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχλνιφ ηνπ σο μελνδνρείν,
ηξάπεδα ή δεκφζηα ππεξεζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχληαη απφ
κεκνλσκέλα δηαθξηηά ζηνηρεία θαη δελ θαιχπηνπλ αξρηηεθηνληθά κέιε ηνπ
θηηξίνπ».
5.

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2833/2000, ε νπνία
πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ.2947/2001,
πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη επίζεο ζηνπο άμνλεο ησλ
παξαθάησ νδψλ θαη ζε βάζνο ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ: Βαζ. νθίαο
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιαηεηψλ Καβίιε θαη Δπαγγειηθήο ρνιήο θαη ηνπ
αιζπιιίνπ Αγ. Αλδξέα), Κηραιαθνπνχινπ (απφ ηελ αξρή ηεο νδνχ θαη κέρξη ην
χςνο ηεο νδνχ Φεηδηππίδνπ) Αιεμάλδξαο, Αξδεηηνχ, Βαζ. Θσλζηαληίλνπ,
Ζιηνππφιεσο (απφ ηελ αξρή ηεο νδνχ κέρξη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ),
Βνπιηαγκέλεο (απφ ηελ αξρή ηεο νδνχ κέρξη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ),
Θαιιηξξφεο (απφ ηελ αξρή ηεο νδνχ θαη κέρξη ην χςνο ηεο νδνχ Ακβξ.
Φξαληδή), πγγξνχ (απφ ην χςνο ησλ νδψλ Υαηδερξήζηνπ θαη Βνχξβαρε κέρξη
ην χςνο ησλ νδψλ Είλλε θαη Ακβξ. Φξαληδή), Ακβξ. Φξαληδή (απφ ηελ νδφ
πγγξνχ κέρξη ηελ νδφ Θαιιηξξφεο), Θεθηζίαο (απφ ηελ αξρή ηεο νδνχ θαη
κέρξη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ), Κεζνγείσλ (απφ ηελ αξρή ηεο νδνχ θαη
κέρξη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ), Παηεζίσλ ή 28 εο Οθησβξίνπ (απφ ηελ
αξρή ηεο νδνχ θαη κέρξη ην χςνο ηεο νδνχ Αγίνπ Κειεηίνπ), Αραξλψλ (απφ ηελ
αξρή ηεο νδνχ θαη κέρξη ην χςνο ηεο νδνχ Αγίνπ Κειεηίνπ), Πεηξαηψο ή Παλαγή
Σζαιδάξε (απφ ηελ αξρή ηεο νδνχ θαη κέρξη ην χςνο ηεο νδνχ Πέηξνπ Ράιιε).
Σν βάζνο ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ινγίδεηαη πέξαλ ησλ πιαηεηψλ θαη
αιζπιιίσλ εθαηέξσζελ θάζε νδνχ. Άδεηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ
δηαθεκίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ιήγνπλ απηνδηθαίσο κεηά παξέιεπζε ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο».

ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2833/2000, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2947/2001, πξνζηίζεληαη λέεο παξάγξαθνη σο εμήο:
«12. Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ
απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν
Αζελψλ θαη θαη’ έθεζε ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Η πξνζθπγή
αζθείηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο θαη εθδηθάδεηαη ππνρξεσηηθά εληφο δεθαπέληε
(15) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Η απφθαζε δεκνζηεχεηαη εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ ππάγνληαη κε ην παξφλ θαη φιεο νη
ζρεηηθέο εθθξεκείο δίθεο. Ο πξνζθεχγσλ ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί
ηα δηθφγξαθα ζηελ «Δηαηξεία Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ
Αζήλαο Α.Δ.» εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο θαηαζέζεψο ηνπο ζηε
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γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Η παξάιεηςε θνηλνπνίεζεο θαζηζηά
απαξάδεθηε θάζε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Η «Δηαηξεία Δλνπνίεζεο
Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ Αζήλαο Α.Δ.» κπνξεί λα παξεκβαίλεη ρσξίο
πξνδηθαζία κε δήισζή ηεο θαηαρσξνχκελε ζηα πξαθηηθά ζε θάζε δίθε
κεηαμχ ηξίησλ πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
13. ηνπο θπξίνπο, ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζε φζνπο κηζζψλνπλ ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν εθκεηαιιεχνληαη ρψξνπο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο, σο δηαθεκηζηέο ή δηαθεκηδφκελνη, θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ην χςνο ηνπ
νπνίνπ αλέξρεηαη αλά εμάκελν απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) κέρξη
πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ. ε φζνπο δηαηεξνχλ ηηο ππαίζξηεο
δηαθεκίζεηο θαη κεηά ηελ απηνδίθαηε ιήμε ησλ αδεηψλ ηνπνζέηεζήο
ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο
ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη αλά εμάκελν απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000)
κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ. Σα αλψηαηα θαη θαηψηαηα φξηα
ησλ αλσηέξσ πξνζηίκσλ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ,
Πνιηηηζκνχ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Σα πξφζηηκα
θαηαινγίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ θαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Δ.Γ.Δ.
Όηαλ ππαίηηα ηεο παξάβαζεο είλαη δηαθεκηζηηθή εηαηξεία θαηά ηεο
νπνίαο έρνπλ ήδε επηβιεζεί, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο, πξφζηηκα θαηά
ηα πξνεγνχκελα εδάθηα, κπνξεί λα ηεο αθαηξείηαη απφ ηελ εθδνχζα
αξρή ε άδεηα άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο δηνηθεηηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πξνζσξηλά κέρξη έλα εμάκελν. ε
πεξίπησζε λέαο παξάβαζεο ε άδεηα αθαηξείηαη νξηζηηθά.
14. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή
πνηλή έσο εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ, δηπιαζηαδνκέλσλ ησλ
πνηλψλ απηψλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Οη Πξφεδξνη Γ.. νη
εληεηαικέλνη ή δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη Α.Δ., νη δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ.,
θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζε ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ άιιεο κνξθήο, θαζψο θαη δεκνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ αλαζέηνπλ δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο θαηά παξάβαζε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ηηκσξνχληαη σο απηνπξγνί,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ πνηληθή επζχλε άιινπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ».
Απφ ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2946/2001
θαηαξγείηαη ε δηαδεπθηηθή πξφηαζε «ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Ν.2833/2000, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη».
Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, πιελ ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 4, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ αλαηξέρεη ζην ρξφλν έλαξμεο ηεο
ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2833/2000.
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ΝΟΜΟ ππ’ αξηζ. 2946/2001
Τπαίζξηα δηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο
Άξζξν 1: Καηεγνξίεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο
Κεθάιαην Α / Τπαίζξηα Γηαθήκηζε
1.

ηελ έλλνηα ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαηά ην λφκν απηφλ, πεξηιακβάλεηαη ε
ππαίζξηα θαη δεκφζηα πξνβνιή κε θάζε ηξφπν θαη κέζν, κελπκάησλ θάζε
κνξθήο, γηα ηελ πξνψζεζε:
α)

Δκπνξηθψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ

επαγγεικαηηθψλ

ζθνπψλ

ή

β)

Πξνβνιή θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ
ελδηαθέξνληνο κελπκάησλ

γ)

Η ζήκαλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.

ή

άιισλ

άιισλ

ζπλαθψλ

θνηλσληθνχ

Η ππαίζξηα θαη δεκφζηα πξνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη επί λνκίκσλ
δηαθεκηζηηθψλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο πξνεγνχκελα έρνπλ
εθδνζεί ζρεηηθέο άδεηεο. Η πιεξσκή δηαθεκηζηηθψλ ηειψλ γηα
πξαγκαηνπνηεζείζα δηαθήκηζε ή ε επηβνιή πξνζηίκνπ γηα
πξαγκαηνπνηεζείζα παξαλφκσο δηαθήκηζε, ζε θακία πεξίπησζε
δελ ζπγρέεηαη κε ηα ηέιε θαηάιεςεο δεκνζίνπ ρψξνπ, γηα
εγθαηάζηαζε δηαθεκηζηηθήο θαηαζθεπήο ή κε πξφζηηκα
παξάλνκεο θαηάιεςεο δεκνζίνπ ρψξνπ γηα εγθαηάζηαζε
δηαθεκηζηηθήο
θαηαζθεπήο
ή
εγθαηάζηαζε
παξάλνκεο
δηαθεκηζηηθήο θαηαζθεπήο
2.

Τπαίζξηεο δηαθεκίζεηο θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα ζπληζηνχλ ηδίσο:
α.

Οη έληππεο, νη ρεηξφγξαθεο, νη θσηεηλέο ε θσηηδφκελεο θαη νη ειεθηξνληθέο
ή άιιεο δηαθεκίζεηο ζε:
 Θνηλφρξεζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο θαη
 ε ηδησηηθά θηίξηα ή νηθφπεδα

β.
γ.

Οη δηαθεκίζεηο απφ ηνλ αέξα, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν.
Οη δηαθεκίζεηο ζε ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη αεξνπνξηθψλ
ζηαζκψλ, ζε ζηάδηα θαη γήπεδα, ζε νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ,
ηξνρηνδξφκσλ, ειεθηξνθηλήησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ δεκφζηαο
ρξήζεο νρεκάησλ ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπο, ζε ζηέγαζηξα
αθεηεξηψλ ή ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηψλ, αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ
ζπγθνηλσληψλ θαη ζε πεξίπηεξα.
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Άξζξν 2 : Υψξνη ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε
1.

Ζ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απαγνξεχεηαη ζηνπο εμήο ρψξνπο:
α.

ε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο
γχξσ απφ απηνχο, ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν
ηνπο, θαζψο θαη ζε ηφπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ
θάιινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.

β.

ε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο
ηνπο θαη παξαδνζηαθά θηίξηα. θαη δηαηεξεηέα

γ.

ε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ «θαζψο θαη ζε θηίξηα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 § 1 λ.
2190/1994».

δ.

ε θνηκεηήξηα, θηίξηα λαψλ θάζε ζξεζθείαο θαη δφγκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο.

ε.

ε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο
πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Λ. 2190/1994 (ΦΔΘ 28 Α'), φπσο
ηνίρνη αληηζηήξημεο, γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα δξφκσλ θαη
πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη ζηχινη θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο
σθέιεηαο.

ζη.

ε ζηνέο θηηξίσλ

δ.

ε πηλαθίδεο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο, ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο θαη
ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2696/1999 (ΦΔΘ 57 Α'), ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.
2833/2000 (ΦΔΘ 150 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη άιιεο εηδηθέο
απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
2.

Απαγνξεχεηαη:
α.

Ζ αλάξηεζε παλψ, αεξνπαλψ ή άιισλ φκνησλ αληηθεηκέλσλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζε νδνχο, πιαηείεο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο,
ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ θαη ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη επί
ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο, φηαλ ππάξρεη πξαζηά

β.

Ζ ηνπνζέηεζε ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ή ηε δηεχζπλζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή
θαηαζηεκάησλ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηαζηήκαηα
πνπ πσινχλ είδε ή παξέρνπλ ππεξεζίεο άκεζεο αλάγθεο, ηδίσο
θαξκαθεία, θέληξα πγείαο θαη λνζνθνκεία, ε ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ
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πηλαθίδσλ κπνξεί λα επηηξαπεί, κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ
Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7

3.

γ.

Ζ πξνβνιή έληππσλ, ρεηξφγξαθσλ, θσηεηλψλ ή θσηηδφκελσλ θαη
ειεθηξνληθψλ ή άιισλ δηαθεκίζεσλ, πέξα απφ ην ηδεαηφ ζηεξεφ ηνπ
νηθνπέδνπ θαη πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ

δ.

Η ηνπνζέηεζε ή αλάξηεζε ή άιιε πξνβνιή έληππσλ,
ρεηξφγξαθσλ, θσηεηλψλ ή θσηηδφκελσλ ή άιισλ δηαθεκίζεσλ
ζηε ζηέγε ή ζην δψκα θηηξίνπ, έζησ θαη αλ βξίζθεηαη θάησ απφ
ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηεο πεξηνρήο ή κέζα ζην ηδεαηφ
ζηεξεφ ηνπ νηθνπέδνπ

Κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη
Πνιηηηζκνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε
παλψ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ, ηδίσο γηα ηελ πξνβνιή θαιιηηερληθψλ, πνιηηηζηηθψλ
θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ. Κε ηελ απφθαζε θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη
πξνυπνζέζεηο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο.

Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 § 3 λ. 2946/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη
Πνιηηηζκνχ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ.1 ,κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνυπνζέζεηο θαη’ εμαίξεζε ησλ
απαγνξεχζεσλ ησλ παξ. α, γ, ε, ζη, κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε
παλψ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ, θαζψο θαη ε πξφζθαηξε ή θαη κφληκε
ηνπνζέηεζε, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή ζηα πξνθήπηα δεκνζίσλ ή
ηδησηηθψλ θηηξίσλ αθηεξσκέλσλ ζε πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, ηζηψλ κε
ζεκαίεο ή θαηαζθεπψλ ή παλφ, ηδίσο γηα ηελ πξνβνιή θαιιηηερληθψλ,
πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ. Με ηηο απηέο απνθάζεηο
θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο». Σέηνηνπ είδνπο δηαθεκηζηηθέο θαηαζθεπέο δηαηίζεληαη ζε
ρνξεγηθά πξνγξάκκαηα ηα έζνδα ησλ νπνίσλ θαιχπηνπλ πνιηηηζηηθέο ή
θνηλσθειείο αλάγθεο.
Άξζξν 3: Υψξνη ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε
1.

Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α' βαζκνχ θαζνξίδνπλ, ζηα
δηνηθεηηθά φξηά ηνπο, επαξθείο θαη πξφζθνξνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο θαη
κφλνλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εηδηθά δηακνξθσκέλα πιαίζηα γηα ηελ
πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε αα ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 1. Ο θαζνξηζκφο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ
πκβνπιίνπ, ε νπνία εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ
ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη ηζρχεη γηα ηα ηξία (oθηψ) επφκελα έηε .
Σν Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ πκβνχιην, αηηηνινγεκέλα, ζηε δηάξθεηα ηεο
8εηίαο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ή λα πξνζζέζεη ζέζεηο κε βάζε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, νη νπνίεο ζέζεηο δηαηίζεληαη ηεξνπκέλσλ
φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν ππφ ηελ
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πξνυπφζεζε φηη νη θαηαξγνχκελεο ή πξνζηηζέκελεο ζέζεηο δελ
ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 10% ησλ αξρηθψο νξηζζέλησλ θαη
εγθξηζέλησλ ζέζεσλ.
Μεηά ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 λ. 2946/2001
πξνζηίζεληαη ηα εμήο:
«Η απφθαζε, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο
επηηξέπεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α)

Σηο ζέζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ή θαηαζθεπψλ, ηνλ ηχπν ηνπο,
ηηο δηαζηάζεηο ηνπο θαη ην είδνο ηνπ θσηηζκνχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ
άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 8 ηνπ παξφληνο. Κάζε ζέζε, ζηελ νπνία
επηηξέπεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε, θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ζην ρψξν,
αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ επηηξεπφκελνπ πιαηζίνπ ή
θαηαζθεπήο, κε ηηο απνζηάζεηο ηεο απφ ζηαζεξά ζεκεία, θαη
απνηππψλεηαη ζε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ
απφθαζε απηή. Όηαλ ζηελ θαζνξηδφκελε ζέζε επηηξέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε, ελαιιαθηηθψο, δηαθεκηζηηθψλ θαηαζθεπψλ δηαθφξσλ
ηχπσλ, απαηηείηαη ρσξηζηφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα γηα θάζε έλα απφ
απηνχο. Σν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν κε φια ηνπ ηα ζηνηρεία (ηδίσο ζηνηρεία εμππεξέηεζεο θαη
εμνπιηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, φπσο πηλαθίδεο ζήκαλζεο,
θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, θχηεπζε, θαιάζηα αρξήζησλ, πεξίπηεξα,
ηειεθσληθνί ζάιακνη, θαζψο θαη ζηνηρεία δηακφξθσζεο ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, φπσο ξάκπεο πεδψλ, θιίκαθεο, νδεγφ θαη
ειεχζεξε δψλε φδεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο) ζε αθηίλα 30
ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ, εθηφο εάλ ηα ζηαζεξά ζεκεία, απφ ηα νπνία
πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ ή θαηαζθεπήο
βξίζθνληαη καθξχηεξα, νπφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε απφζηαζε απηή.

β)

Σηο αθξηβείο απνζηάζεηο απφ ηηο πιεζηέζηεξεο νδνχο θαη, ζε πεξηνρέο
εθηφο ζρεδίνπ, θαη απφ ηηο πιεζηέζηεξεο εζληθέο θαη επαξρηαθέο νδνχο.

γ)

Σνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ρσξνζέηεζε ηεο
ζέζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ ή θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε ηα
κλεκεία, δηαηεξεηέα θηίξηα, θνηκεηήξηα, θηίξηα λαψλ, φξηα
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπο,
πεξηνρψλ ηνπ άξζξνπ 2 λ. 2833/2000, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη
πεξηνρψλ ηνπ άξζξνπ 7 λ. 2947/2001, ζε δψλε αθηίλαο 500 κέηξσλ
γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη πξνθεηκέλνπ πεξί αξραηoινγηθψλ
ρψξσλ θαη ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε».

Αλ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ηε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ε κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή είλαη λα κελ εθδίδεηαη απφθαζε νχηε απφ ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, ρσξίο λα θηλείηαη θακία δηαδηθαζία ελαληίνλ
ηνπ.
Αλ δελ θαζνξηζηνχλ ρψξνη θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε
θνηλφρξεζησλ, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξησλ
δηαθεκίζεσλ. Ζ κε έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία
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ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 184 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα (Π.Γ. 410/1995, ΦΔΘ 231 Α').
2.

Οη απνθάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε
ηεο πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ
(Δ.Π.Α.Δ.) ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία παξέρεηαη
ππνρξεσηηθά κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ, χζηεξα απφ
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ αξκφδηνπ Ο.Σ.Α., πνπ απεπζχλεηαη ζηελ Δ.Π.Α.Δ. ην
αξγφηεξν δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.

Ο νξηζκφο ηεο ΔΠΑΔ σο πκβνπιεπηηθνχ Οξγάλνπ ζην παξφλ αληηθείκελν
δελ ιεηηνχξγεζε. Πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ κε εηδηθή ππεξεζία ηεο
ΚΔΓΚΔ ή ησλ θαηά ηφπνπο ΣΔΓΚΝΑ.
11) Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 (3 κεηά ηηο αλσηέξσ
ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαξίζκεζε) ηνπ άξζξνπ 3 λ. 2946/2001,
πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα, σο εμήο:
«Η πξφζθιεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξεο εγθεθξηκέλν ζρέδην
θαζνξηζκνχ ρψξσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, κε φια ηα ζηνηρεία πνπ
θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ε
απφθαζε απηή».
Ζ Δ.Π.Α.Δ. ή ε επηηξνπή ησλ ΣΔΓΚΝΑ εμεηάδεη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θξίλεη αλ
παξαβιάπηεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ κε ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη
απνθαίλεηαη ην αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Αλ ε Δ.Π.Α.Δ. δελ παξάζρεη ηε γλψκε ηεο κέζα ζηελ
αλσηέξσ πξνζεζκία, νη απνθάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθδίδνληαη ρσξίο
ηε γλψκε απηή.
3.

Σν δηθαίσκα παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.
1 γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, αλήθεη ζηνλ Ο.Σ.Α. α' βαζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ.
Δθφζνλ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιεςε εθ
κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ ηεο ππνρξέσζεο πξνκήζεηαο εηδψλ ή ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ πξνο ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, ηφηε εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη νη
δηαηάμεηο ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 370/1995 (ΦΔΘ 199 Α') θαη 346/1998
(ΦΔΘ 230 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, εάλ ε πξνέρνπζα παξνρή
είλαη ε πξνκήζεηα εηδψλ ή ε παξνρή ππεξεζηψλ.
Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ παξαρψξεζε
ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηνπο ρψξνπο θαη ηα νρήκαηα
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1, εάλ ν θνξέαο πνπ
πξνβαίλεη ζηελ παξαρψξεζε ππάγεηαη ζην πεδίν ξχζκηζεο ησλ αλσηέξσ
δηαηαγκάησλ.
Κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ Γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ρψξνπ ζηε πξφηεξε
θαηάζηαζε θαζψο θαη γηα ηελ απνμήισζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ
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θαηαζθεπψλ ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ππνρξενχληαη λα απαηηνχλ
αλάινγεο εγγπήζεηο θαηά ηνλ δηαγσληζκφ θαη πξν ηεο έθδνζεο ηεο
αδείαο εγθαηάζηαζεο δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ.
4.

Ζ αξκνδηφηεηα θαζνξηζκνχ ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ θαηά κήθνο
ησλ εζληθψλ νδψλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ
δηθηχνπ, ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζε
ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ (.Δ.Α.), αλήθεη ζηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. Οπδέπνηε νξίζζεθαλ ζέζεηο ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξ.4 ηνπ άξζξ. 2 πξνηείλεηαη ,
ε παξάιεηςε έθδνζεο απφθαζεο εθ κέξνπο ηνπ ηεο Πεξηθέξεηαο
εμνπζηνδνηεί ηνλ φκνξν Γήκν λα νξίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο
αλάινγεο ζέζεηο. Οη ρψξνη θαζνξίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ησλ
δεπηεξνβάζκησλ Δ.Π.Α.Δ. θαη γλψκε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Δθκεηάιιεπζεο
θαη Γηαρείξηζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ (Σ.Δ.Ο. Α.Δ.) ή ηνπ Οξγαληζκνχ
ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (Ο..Δ.) αληηζηνίρσο. Ζ γλψκε ηνπ Σ.Δ.Ο. Α.Δ. δεηείηαη
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πην πάλσ ρψξσλ ζε ηκήκαηα εζληθψλ νδψλ πνπ
βξίζθνληαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη ην επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο
είλαη αλψηεξν ησλ 70 ρηιηνκέηξσλ ηελ ψξα. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1
θαη 2 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα εζληθή νδφ ή ηκήκα ηεο ή
απηνθηλεηφδξνκν, ηνλ νπνίν εθκεηαιιεχεηαη θνξέαο άιινο πιελ ηνπ Σ.Δ.Ο.
Α.Δ., αληί ηεο αλσηέξσ γλψκεο ηνπ Σ.Δ.Ο. Α.Δ., ν θαζνξηζκφο γίλεηαη χζηεξα
απφ γλψκε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο εζληθήο νδνχ ή ηνπ ηκήκαηφο ηεο ή
ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ. «Οη εηδηθφηεξεο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο» ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ Λ. 2696/1999 δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.

5.

Σν δηθαίσκα παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ θαηά κήθνο ησλ εζληθψλ
νδψλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ νδψλ
ηαρείαο θπθινθνξίαο θαη ησλ ρψξσλ ησλ ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ
(.Δ.Α.), πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γηα ππαίζξηα
δηαθήκηζε, κε ηελ επηθχιαμε εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε εθκεηάιιεπζε έρεη
παξαρσξεζεί κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο απφ ην Γεκφζην ζε άιιν θνξέα,
αλήθεη ζην Σ.Δ.Ο. Α.Δ.. ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ ζπλάπηεη ην Σ.Δ.Ο.
Α.Δ. γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ν αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη
λα πξνβαίλεη ζηε γεληθή θαζαξηφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, κέρξη ηε ξπκνηνκηθή γξακκή γηα ηηο θαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο ή κέρξη θαη ην αθξφηαην έξεηζκα γηα ηηο νδνχο εθηφο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ, κε ηελ απεηιή πνηληθήο ξήηξαο ή θαη εθπηψζεσο απφ ηα ζπκβαηηθά
δηθαηψκαηα ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο. Απηή ε
παξάγξαθνο νπζηαζηηθά δελ έρεη αληηθείκελν αθνχ ην ΣΔΟ δελ έρεη
ηδηνθηεζία ζηηο πεξηνρέο πνπ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο. Θα κπνξνχζε σζηφζν λα εμεηαζηεί ην κεγάιν φθεινο
θαζαξηφηεηαο (θαη πξφιεςεο ππξθαγηψλ) πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη
απφ ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο ζέζεηο
ζηάζκεπζεο θαηά κήθνο ησλ Δζληθψλ νδψλ κε αληηπαξνρή
θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε WC.

6.

Ζ πξνβνιή έληππσλ, ρεηξφγξαθσλ, θσηεηλψλ ή θσηηδφκελσλ θαη ειεθηξνληθψλ
ή άιισλ δηαθεκίζεσλ ζε ηδησηηθφ θηίξην ή νηθφπεδν, επηηξέπεηαη κεηά απφ ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5.
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7.

Ζ πξνβνιή έληππσλ, ρεηξφγξαθσλ, θσηεηλψλ ή θσηηδφκελσλ θαη ειεθηξνληθψλ
ή άιισλ δηαθεκίζεσλ, ζηνπο ρψξνπο θαη ηα νρήκαηα ηεο πεξ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 1 επηηξέπεηαη κεηά απφ ηελ έθδνζε άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Θ.Ο.Θ. (Λ.
2696/1999, ΦΔΘ 57 Α') θαη ηεο απνθάζεσο πνπ εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζή
ηεο, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

8.

Κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ
θαη Πνιηηηζκνχ, ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο, ζηνπο
ρψξνπο φπνπ επηηξέπεηαη ε πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, εηδηθά
δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπο, ε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηα
πιηθά απφ ηα νπνία απνηεινχληαη απηά, «νη επηβαιιφκελεο απνζηάζεηο απφ ηε
ξπκνηνκηθή γξακκή θαη ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ, νη επηβαιιφκελεο
απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηε
ρξήζε ησλ ρψξσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ απηψλ.» Κε φκνηα
απφθαζε κπνξεί λα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαηαζθεπψλ ζηνπο αλσηέξσ
ρψξνπο, άιιεο κνξθήο θαη ηερλνινγίαο, γηα ηελ πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ
κελπκάησλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπο. Κε
φκνηα απφθαζε κπνξεί λα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζην νηθείν Γεκνηηθφ ή
Θνηλνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ, λα θαζνξίδεη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο,
θαζψο θαη εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο.

Άξζξν 4: Γεληθνί φξνη γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο
1.

Ζ ππαίζξηα δηαθήκηζε γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε κφληκα θαη ζηαζεξά ή πξνζσξηλά
θαη θηλεηά πιαίζηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο
νξίδνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ.
8 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Σα πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη κε δαπάλεο θαη
θξνληίδα είηε εθείλνπ πνπ έρεη ην δηθαίσκα παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεσο ηνπ
ρψξνπ είηε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ είηε ησλ δηαθεκηδνκέλσλ. Ννκηθά
ππεχζπλνο γηα νηηδήπνηε πξνθχςεη απφ ηελ δηαθεκηζηηθή θαηαζθεπή
είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ηδησηηθψλ ρψξσλ θαη ν
κηζζσηήο ηνπ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ
ρψξσλ. Απηφ πξέπεη λα δηαιακβάλεηαη ζε θάζε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ
ή ζχκβαζε πνπ κηζζψλεη ηέηνηνπο ρψξνπο. Ο Μηζζσηήο –
δηαθεκηζηηθή εηαηξεία ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ή ν δηαθεκηδφκελνο είλαη
ζπλππεχζπλνο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ηδηνθηήηε λα θαιχςεη ην
χςνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ.

2.

ε θάζε ππαίζξηα δηαθήκηζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, ζε εκθαλέο ζεκείν, ην
νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ δηαθεκηζηή ή ηνπ
δηαθεκηδνκέλνπ θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην επφκελν
άξζξν. Τπαίζξηεο δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ
αθαηξνχληαη ακέζσο κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο
ή, πξνθεηκέλνπ γηα ρψξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο.
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Σν άξζξν 4 § 2 λ. 2946/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ε θάζε δηαθεκηζηηθφ πιαίζην ή θαηαζθεπή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη,
ζε εκθαλέο ζεκείν, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε πιήξεο επσλπκία θαη ε
δηεχζπλζε ηνπ κηζζσηή ηνπ ρψξνπ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εμεδφζε ε
άδεηα εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα, φπνπ
ηνπνζεηείηαη ην πιαίζην ή ε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ν αξηζκφο θαη ην
έηνο έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην επφκελν
άξζξν. Δπηπξνζζέησο, επάλσ ζε θάζε δηαθήκηζε ηνπνζεηεκέλε ζηα
πιαίζηα ή θαηαζθεπέο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, ζε εκθαλέο ζεκείν, ην
νλνκαηεπψλπκν ή ε πιήξεο επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ
δηαθεκηδνκέλνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο θαη ην έηνο έθδνζεο ηεο
ζρεηηθήο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην επφκελν άξζξν πξνθεηκέλνπ
πεξί κνλίκσλ δηαθεκίζεσλ. Γηαθεκηζηηθά πιαίζηα ή θαηαζθεπέο,
θαζψο θαη δηαθεκίζεηο, πνπ δελ θέξνπλ πιήξε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ή
ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ δελ ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηα ζηνηρεία ηεο
άδεηαο πνπ έρεη δνζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην ή
θαηαζθεπή ή δηαθήκηζε δχλαληαη λα αθαηξνχληαη ακέζσο θαη θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 § 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ».
Η πξνηεηλφκελε δηάηαμε αλαιχεη απιψο ηελ αθξηβή έλλνηα ηνπ φξνπ
«ππαίζξηα δηαθήκηζε», πνπ αλαθέξεη ε ηξνπνπνηνχκελε παξάγξαθνο
θαη ελνπνηεί ηε δηαδηθαζία αθαίξεζεο ησλ παξάλνκσλ πιαηζίσλ,
θαηαζθεπψλ ή δηαθεκίζεσλ.
ε θάζε θαηαζθεπή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, ζε
εκθαλέο ζεκείν, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε
απηνχ πνπ ζην φλνκά ηνπ εθδφζεθε ε άδεηα θαη είλαη λνκηθά
ππεχζπλνο έλαληη ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ άδεηα θαη ν αξηζκφο ηεο
άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην επφκελν άξζξν. Τπαίζξηεο
δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ αθαηξνχληαη
ακέζσο κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο ή,
πξνθεηκέλνπ γηα ρψξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο.
Άξζξν 5: Άδεηα γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ
δηαθεκίζεσλ
1.

Αλαθεξφκελνη ζηελ έλλνηα «ΑΓΔΙΑ ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΓΙΑΦΗΜΙΗ» ηε
δηαρσξίδνκε ζε άδεηα ηέιεζεο ηεο πξάμεο ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο
θαη ζηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ – θαηαζθεπήο γηα
ηελ επηθφιιεζε –αλάξηεζε ππαίζξηαο Γηαθήκηζεο.
α.

Γηα ηελ ηέιεζε - αλάξηεζε ππαίζξηα δηαθήκηζε, απαηηείηαη πξνεγνχκελε
άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Θνηλφηεηαο, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηέινπο θαη πξνεγνχκελε θαηαβνιή ηνπ
ηέινπο δηαθήκηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν15 ηνπ β.δ
24.9/20.10.1958 "Πεξί Θσδηθνπνηήζεσο εηο Δληαίνλ Θείκελνλ Λφκνπ ησλ
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ"
(ΦΔΘ 171 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Μεηά ην πξψην εδάθην
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ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 λ. 2946/2000 πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
«ηελ άδεηα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ην φλνκα ή ε επσλπκία, ν
αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ε ΓΟΤ ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ,
πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηξφπν εμαηνκηθεπκέλν θαη κε αλαθνξά ζηα
ζηνηρεία ηεο νηθείαο απφθαζεο νη λφκηκα θαζνξηζκέλεο ζέζεηο,
ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαθήκηζε πνπ αθνξά ην ηέινο
θαη θαζνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη ε
άδεηα».
β.

Άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ ηεο
Θνηλφηεηαο απαηηείηαη επίζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ απφ ηνλ
δηαθεκηζηή ή ηνλ δηαθεκηδφκελν.
Γηα ηελ έθδνζή ηεο πξνεγείηαη έιεγρνο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ
ή ηεο Θνηλφηεηαο, ηα νπνία εμεηάδνπλ αλ ηα πιαίζηα πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ
εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3.

Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 λ. 2946/2000
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η άδεηα ρνξεγείηαη κφλνλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν δηαθεκηζηηθνχ
πιαηζίνπ ή θαηαζθεπήο ζε θάζε ζέζε, κε πιήξσο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο θαη
θσηηζκφ, γηα ρξφλν φρη κεγαιχηεξν απφ ην ρξφλν ( Γέθα ) πνπ νξίδεηαη ζηε
ζχκβαζε κίζζσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ππφ ηνλ φξν ηεο ζπληήξεζεο θαη ηνπ
θαζαξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
άδεηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν απηήο. Γηα ηελ έθδνζή ηεο πξνεγείηαη έιεγρνο
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, ηα νπνία εμεηάδνπλ
αλ ηα πιαίζηα ή νη θαηαζθεπέο είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
απνθάζεσλ θαζνξηζκνχ ρψξσλ δηαθήκηζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 1
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αλ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο νξίδνληαη
ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 8
ηνπ άξζξνπ 3».
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξν ηεο έθδνζεο ηεο αδείαο
θαηαβάιινληαη νη αλάινγεο εγγπήζεηο (εγγπεηηθέο επηζηνιέο), ηθαλφηεηαο
πιεξσκήο δηαθεκηζηηθψλ ηειψλ θαη θφζηνπο απνμήισζεο θαη επαλαθνξάο
ηνπ ρψξνπ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, κεηά ην πέξαο ηζρχνο ηεο αδείαο
2.

Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε
πιαηζίσλ δηαθεκίζεσλ ζε ηδησηηθφ θηίξην ή νηθφπεδν, απαηηείηαη επίζεο θαη ε
πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Κλεκείσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, πνπ εμεηάδεη αλ πεξηνξίδεηαη ε ζέα θαη πξνθαιείηαη
ππνβάζκηζε κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη γλψκε ηεο
πξσηνβάζκηαο Δ.Π.Α.Δ., ε νπνία εμεηάδεη αλ ζίγεηαη ε αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο,
αλ επηβαξχλεηαη ζηαηηθψο ην θηίξην ή αλ δεκηνπξγείηαη ηερληθφ πξφβιεκα ζε
απηφ απφ ηε δηαθεκηζηηθή θαηαζθεπή. Οη γλψκεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
παξέρνληαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο.
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Πξηλ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 λ. 2946/2001
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Η άδεηα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ην πιήξεο φλνκα ή επσλπκία θαη ηε
δηεχζπλζε εθείλνπ πνπ παξαρσξεί ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ηε δηαθήκηζε ή
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο».
Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε άδεηα εθδίδεηαη ρσξίο ηηο γλψκεο
απηέο. Ζ άδεηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχεη κέρξη ηξία (Οθηψ) έηε θαη κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία.
3.

Γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ
δηαθεκίζεσλ ζηνπο ρψξνπο θαη ηα νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. γ' ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1, απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 1, ε νπνία ηζρχεη κέρξη ηξία έηε θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κία ή
πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Γηα
δηαθεκίζεηο θαη πιαίζηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ή πξνβάιινληαη κέζα ή ζηελ
εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ νρεκάησλ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο, αξκφδηνο Γήκνο
ή Θνηλφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο είλαη εθείλνο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ
νπνίνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα νρήκαηα.

4.

Γηα δηαθεκίζεηο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ αέξα, αξκφδηνο γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, Γήκνο ή Θνηλφηεηα, είλαη εθείλνο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ
νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ.

ην άξζξν 5 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5 σο εμήο:
«ηηο αθάιππηεο κεζνηνηρίεο θαη ηπθιέο φςεηο ησλ θηηξίσλ επηηξέπνληαη
κφλνλ εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηά απφ έγθξηζε
ηεο ΔΠΑΔ, πνπ ειέγρεη αλ ε παξέκβαζε εληάζζεηαη ζηελ αηζζεηηθή ηεο
πεξηνρήο.ε πεξίπησζε πνπ ε δεκηνπξγία ηεο παξέκβαζεο ρξεκαηνδνηείηαη
απφ ρνξεγία, ν ρνξεγφο επηηξέπεηαη λα εκθαλίδεη ηελ επσλπκία ή ην
ινγφηππφ ηνπ ζε επηθάλεηα φρη κεγαιχηεξε απφ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο ηεο εηθαζηηθήο παξέκβαζεο. Η πξάμε απηή ζεσξείηαη δηαθήκηζε
θαη ππφθεηηαη ζε άδεηα θαη ηέινο».
Άξζξν 6: Δπηγξαθέο
1.

Οη επηγξαθέο κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε, ε δηεχζπλζε, ε ηδηφηεηα ή ε
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ε επσλπκία θαη ην
αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ελψζεσο θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ γξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Δπηηξέπεηαη επηπξφζζεηε αλαγξαθή ηεο επηγξαθήο ζε άιιε
γιψζζα κε κηθξφηεξα ζηνηρεία.

2.

Κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη
Πνιηηηζκνχ, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη πξνδηαγξαθέο θαη ε δηαδηθαζία
ηνπνζέηεζεο ησλ επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ε
κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Κε ηελ απφθαζε
απηή, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη γηα ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ, απαηηείηαη
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πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, εθφζνλ νη δηαζηάζεηο ηνπο
ππεξβαίλνπλ νξηζκέλν κέγεζνο ή έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη λα
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ. ε φζνπο παξαβαίλνπλ
ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο, ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11, επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο
δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ έσο δχν εθαηνκκπξίσλ (200.000 - 2.000.000) δξαρκψλ,
αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ππέξ ηνπ Γήκνπ ή
Θνηλφηεηαο. Γηα ηελ επηβνιή θαη ηελ είζπξαμε ηνπ αλσηέξσ πξνζηίκνπ,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8. Οη Γήκνη θαη νη
Κνηλφηεηεο ππνρξενχληαη λα εμεηδηθεχνπλ ηα παξαπάλσ ζε εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο εγθεθξηκέλν θαη ςεθηζκέλν απφ ην
Γηνηθεηηθφ ηνπο πκβνχιην ειάρηζηεο δηάξθεηαο 8 εηψλ.
3.

Κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, Οηθνλνκηθψλ
θαη Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα
ηνπ πξνζηίκνπ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ.

Άξζξν 7:

Παξαρψξεζε ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ζε
λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο

Κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ή ηνπ Θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο, φζνλ αθνξά ρψξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3, κπνξεί λα παξαρσξείηαη ε
ρξήζε ρψξσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3, ρσξίο αληάιιαγκα, ζε λνκηθά
πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο, γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ θαη
κελπκάησλ ηνπο. Γηα ηελ πξνβνιή απηή, δελ νθείιεηαη ηέινο δηαθήκηζεο.

Άξζξν 8:

Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο

1.

ηνπο ηδηνθηήηεο ρψξσλ ζηνπο δηαθεκηζηέο (θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα), θαζψο θαη ζε φζνπο κηζζψλνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη ρψξνπο
ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη εγθαζηζηνχλ παξάλνκα δηαθεκηζηηθέο
θαηαζθεπέο,
επηβάιιεηαη
πξφζηηκν
παξάλνκεο
εγθαηάζηαζεο
δηαθεκηζηηθήο θαηαζθεπήο - δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ
εθδηδφκελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.

2.

Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ,
ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ ηειέζηεθε ε παξάβαζε, ή ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε ηειέζηεθε θαηά
κήθνο ησλ εζληθψλ νδψλ «θαη επαξρηαθψλ νδψλ θαη εληφο ησλ δσλψλ
απαγφξεπζεο πνπ νξίδνληαη ζηα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ Λ.2696/1999,» ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ
νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ
εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ (.Δ.Α.). Σν πξφζηηκν εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη απνδίδεηαη ζηνλ νηθείν
Ο.Σ.Α. α' βαζκνχ, ή, πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφζηηκν πνπ έρεη επηβιεζεί κε
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, ζην Σακείν Δζληθήο Οδνπνηίαο.
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3.

Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ αλέξρεηαη απφ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) δξαρκέο
1.500,00 Δπξψ κέρξη δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000) δξαρκέο 30.000,00
Δπξψ θαη επηβάιιεηαη αλαιφγσο κε ηηο πεξηζηάζεηο. Δπί πιένλ ν παξαβάηεο
απνθιείεηαη απφ νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο ηπρφλ δε ελ ηζρχ ζπκβάζεηο ηνπ κε ηνλ Γήκν ή ηελ
Κνηλφηεηα ή άιινλ θνξέα θαηαγγέιινληαη . αθψο φκσο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πεξί ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο θάζε Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ηνπ νπνίνπ ν παξαβάηεο
απνδεδεηγκέλα έιαβε γλψζε.

4.

Κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Έξγσλ θαη
Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην θαηψηαην θαη αλψηαην φξην ηνπ
πξνζηίκνπ.

5.

Πξφζηηκν θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο επηβάιιεηαη
απνθιεηζηηθά θαη ζε βάξνο ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
πξνβάιιεηαη ππαίζξηα δηαθήκηζε εθηφο ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο γηα ηελ πξνβνιή ηεο.

Σν άξζξν 8 § 3 λ. 2946/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηειψλ
πνπ νξίδεη ν εθάζηνηε Γήκνο ε Κνηλφηεηα θαη δελ ζπκςεθίδνληαη κε ην
βαζηθφ ηέινο ππαίζξηαο Γηαθήκηζεο φπσο απηφ νξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο
απνθάζεηο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, απφ δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ
κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ γηα θάζε παξάβαζε θαη
επηβάιιεηαη αλαιφγσο κε ηηο πεξηζηάζεηο».

Άξζξν 9:
1.

Αθαίξεζε παξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ

«Ζ αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη δηαθεκίζεσλ θαη ησλ
παξάλνκσλ επηγξαθψλ γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν 8, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ή απφ
ππάιιειν ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα γηα
παξάλνκα πιαίζηα, δηαθεκίζεηο θαη επηγξαθέο θαηά κήθνο ησλ εζληθψλ θαη
επαξρηαθψλ νδψλ θαη εληφο ησλ δσλψλ απαγφξεπζεο πνπ νξίδνληαη ζηα δχν
πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2696/1999, θαηά κήθνο ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ νδψλ ηαρείαο
θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο
απηνθηλήησλ (.Δ.Α.) ή κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Θνηλφηεηαο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε». «Ζ απφθαζε εθδίδεηαη αθνχ
πξνεγνπκέλσο γίλεη δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο θαη ζπληαρζεί ζρεηηθή πξάμε
απηνςίαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. ε πεξίπησζε επαλαηνπνζέηεζεο ησλ
αθαηξνχκελσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ ή επηγξαθψλ ή ησλ πιαηζίσλ ηνπο, είηε
κε ηελ ίδηα είηε κε άιιε κνξθή, ε αθαίξεζε ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή
πξάμε θαη δελ απαηηείηαη ε έθδνζε λέαο πξάμεο».
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Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«Η απφθαζε εθδίδεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη δηαπίζησζε ηεο
παξάβαζεο θαη ζπληαρζεί ζρεηηθή έθζεζε απηνςίαο απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα. H έθζεζε αξθεί λα αλαθέξεη ηε ζέζε ηεο παξάλνκεο δηαθήκηζεο,
πιαηζίνπ, θαηαζθεπήο ή επηγξαθήο κε ζθαξίθεκα θαη ηνλ ηχπν ηνπο.
Δπηπιένλ ζηνηρεία πξέπεη λα αλαθέξεη ε έθζεζε κφλνλ ζην κέηξν πνπ απηά
ηα ίδηα ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ παξάβαζε, φπσο φηαλ ε παξάβαζε ζπλίζηαηαη
ζε δηάζηαζε ή δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ επηηξεπφκελσλ ή ηα πιηθά ή ν
ηξφπνο θαηαζθεπήο ή θσηηζκνχ είλαη εθηφο λνκίκσλ πξνδηαγξαθψλ. Η
έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ δηελεξγεί ηελ απηνςία».
Μεηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 2 θαη
αλαξηζκνχληαη αληηζηνίρσο νη επφκελεο παξάγξαθνη. Η λέα παξάγξαθνο
έρεη σο εμήο:
«Η απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θνηλνπνηείηαη, εθ’ φζνλ
αθνξά πιαίζην ή θαηαζθεπή ή δηαθήκηζε ή επηγξαθή ζε ηδησηηθφ ρψξν θαη
δελ ππάξρεη άδεηα ή ε ππάξρνπζα δελ αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, ζηνλ θεξφκελν σο δηθαηνχρν, ηδηνθηήηε ή ρξήζηε ηνπ
ρψξνπ, ηνπ πιαηζίνπ ή θαηαζθεπήο θαη ηεο δηαθήκηζεο θαη αξθεί λα γίλεηαη
κφλν κε ζπξνθφιιεζε ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπνπ
βξίζθεηαη ην παξάλνκν πιαίζην ή ε θαηαζθεπή ή δηαθήκηζε ή επηγξαθή,
γηα ηελ νπνία ζπληάζζεηαη έθζεζε. Δθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα πιαίζην ή
θαηαζθεπή ή δηαθήκηζε ζε θνηλφρξεζην ρψξν, πνπ δελ θέξεη ηα ζηνηρεία
ηνπ κηζζσηή ή ηνπ δηαθεκηδφκελνπ, θαη εθ’ φζνλ αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε θνηλνπνίεζε αξθεί
λα γίλεηαη ζηνλ θεξφκελν σο δηθαηνχρν, κηζζσηή ή ρξήζηε ηνπ ρψξνπ, ηνπ
πιαηζίνπ ή θαηαζθεπήο θαη ηεο δηαθήκηζεο θαη αξθεί λα γίλεηαη κφλν κε
επηθφιιεζε ζην πιαίζην ή θαηαζθεπή ή δηαθήκηζε, γηα ηελ νπνία
ζπληάζζεηαη έθζεζε».
2.

Κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνθάζεσο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν
Γήκνο, ε Θνηλφηεηα ή ε Πεξηθέξεηα, θαηά πεξίπησζε, ππνρξενχληαη λα
αθαηξέζνπλ κε ζπλεξγεία ηνπο ηηο παξάλνκεο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο ή
επηγξαθέο ή θαη ηα παξάλνκα πιαίζηα θαη ππνζηεξίγκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ,
αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν
ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ θαη ρσξίο
λα δεκηνπξγείηαη θακία επζχλε ησλ αλσηέξσ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο γηα ηελ
ηχρε ησλ αθαηξνχκελσλ δηαθεκίζεσλ, θαηαζθεπψλ θαη πιηθψλ ή επηγξαθψλ.

3.

Οη θχξηνη θαη νη θάηνρνη ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε
ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη λα αλέρνληαη ηελ παξακνλή ησλ
ζπλεξγείσλ ζην ρψξν, θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα θάζε απαξαίηεηεο πξάμεο γηα
ηελ αθαίξεζε ησλ δηαθεκίζεσλ, ησλ πιαηζίσλ, ησλ ππνζηεξηγκάησλ θαη ησλ
επηγξαθψλ. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ άκεζα ηε
ζπλδξνκή ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί.

4.

Αλ ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα ή ε Πεξηθέξεηα δελ δηαζέηνπλ ζπλεξγεία γηα ηελ
αθαίξεζε, κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ηελ εθηέιεζή ηεο ζε ηδηψηε. Θαηά κήθνο ησλ
εζληθψλ νδψλ, ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ησλ
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απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο
ησλ ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ (.Δ.Α.), ε αθαίξεζε κπνξεί λα
γίλεηαη απφ ην Σ.Δ.Ο. Α.Δ. ή απφ ηνλ Ο..Δ. αληίζηνηρα, χζηεξα απφ παξαγγειία
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο.
«Ζ παξαγγειία επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ηελ απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα δχν
ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2833/2000 (ΦΔΘ 150 Α'),
φπσο ε παξάγξαθνο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Λ.
3057/2002 (ΦΔΘ 239 Α'). Όπνπ ζηα εδάθηα απηά αλαθέξεηαη ε « Δηαηξεία
Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ» λνείηαη ε εηαηξεία «Σ.Δ.Ο. Α.Δ.» ή ν Ο..Δ.
αληίζηνηρα.»
5.

Οη δαπάλεο αθαίξεζεο, νη δαπάλεο απνθαηαζηάζεσο ηνπ ρψξνπ θαη θάζε άιιε
ζπλαθήο κε ηελ αθαίξεζε δαπάλε, θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ κε
απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο ή ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Θ.Δ.Γ.Δ..

6.

Θαηά ηεο απνθάζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1 επηηξέπεηαη πξνζθπγή απφ ηνλ θαζ'
νπ ε απφθαζε, κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, «ελψπηνλ
ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπν Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ,» ε νπνία επηδίδεηαη κέζα ζηελ
ίδηα πξνζεζκία, κε επηκέιεηα ηνπ πξνζθεχγνληα ζην Γήκν, ηελ Θνηλφηεηα ή ηελ
Πεξηθέξεηα πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, δηαθνξεηηθά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ
αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.

7.

Ζ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε έλα κήλα απφ
ηελ θαηάζεζή ηεο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε δεκνζηεχεηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο
κεηά ηε ζπδήηεζε.

8.

Πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ θαζνξίζζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 «ή ζηα νπνία
δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4», ζεσξνχληαη ξχπνη θαη
απνκαθξχλνληαη άκεζα, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ
θαζαξηφηεηαο, κε επζχλε ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ «ή ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο», ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε απφθαζεο
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελπαξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 9 λ. 2946/2001 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 10 σο
εμήο:
«Σα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Δξγσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο δηελεξγνχλ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα
θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο
δηαθεκίζεσλ ή επηγξαθψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά παξάβαζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζεηζψλ δηαηάμεσλ,
ε αξκνδηφηεηα αθαίξεζεο ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηνπο Γεκάξρνπο ή
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ ηελ χπαξμε παξάλνκσλ
ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ ή επηγξαθψλ, ην πξφζηηκν, αλάινγα κε ηελ
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πεξίπησζε, ηνπ άξζξνπ 8 § 2 ή 6 § 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, επηβάιιεηαη απφ
ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο,
αλάινγα κε ην πνηα ππεξεζία δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν, θαη ην πνζφλ ηνπ
πξνζηίκνπ εηζπξάηηεηαη απφ ην Γεκφζην θαη πεξηέξρεηαη ζε απηφ. Απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ θέξεη ε έθζεζε απηνςίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ, νη
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηεξνχληαη ηεο αξκνδηφηεηαο επηβνιήο
πξνζηίκνπ βάζεη ησλ άξζξσλ 8 §§ 1 θαη 2 θαη 6 § 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ
γηα ηελ ίδηα παξάβαζε θαη ην πνζφλ ηνπ πξνζηίκνπ δελ πεξηέξρεηαη ζε
απηνχο. Σα αλσηέξσ φξγαλα ηνπ Γεκνζίνπ θαινχλ επίζεο ηνπο θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπο γηα ηελ αθαίξεζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αθαίξεζε
ελεξγεηψλ, ηάζζνληαο ηνπο ζρεηηθή πξνζεζκία ελέξγεηαο. Αλ ε πξνζεζκία
παξέιζεη άπξαθηε, ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο δχλαληαη λα πξνβνχλ
ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαζ’ ππνθαηάζηαζε ηνπ δήκνπ ή ηεο
θνηλφηεηαο. Η ππνθαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη θάζε πξφζθνξε ελέξγεηα
γηα ηελ αθαίξεζε, εμάιεηςε ή ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθεκίζεσλ
θαη επηγξαθψλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η ζρεηηθή
δαπάλε βαξχλεη ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα θαη εγγξάθεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπο σο ππνρξεσηηθή δαπάλε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα».
Άξζξν 10: Πνηληθέο θπξψζεηο
Κεθάιαην Β' / Πνηληθέο θπξψζεηο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1.

Κε θπιάθηζε κέρξη έλα κήλα θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο έλα εθαηνκκχξην
(1.000.000) δξαρκέο (3.000,00 Δπξψ) ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβεί ηηο δηαηάμεηο
ησλ πεξηπηψζεσλ α' ή δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ απηνχ [ή ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2833/2000, φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη.(θαηαξγήζεθε κε ην Ν.3057αξ.θχιινπ 239 /10 .10.2002
άξζ.83 παξ. 7 θαηαξγήζεθε θξάζε, βι. ζρφιηα]. Ζ ρξεκαηηθή πνηλή κπνξεί λα
απμεζεί έσο ηξία εθαηνκκχξηα (3.000.000) δξαρκέο (Γέθα ρηιηάδεο
(10.000,00 Δπξψ), αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλεμίηειεο νπζίεο.

2.

Κε θπιάθηζε κέρξη έμη κήλεο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο έλα εθαηνκκχξην
(1.000.000) δξαρκέο (3.000,00 Δπξψ) ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβεί ηηο δηαηάμεηο
ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ', ε' θαη ζη ηεο παξ. 1, θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη γ' ηεο
παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 2. Κε ηελ ίδηα πνηλή, ηηκσξείηαη φπνηνο πξνβάιιεη ππαίζξηα
δηαθήκηζε ζε ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3, θαζψο θαη
φπνηνο πξνβάιιεη ππαίζξηα δηαθήκηζε ή εγθαζηζηά πιαίζηα, ρσξίο, ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 5, άδεηα.

3.

Κε θπιάθηζε έσο έμη κήλεο θαη κε ρξεκαηηθή ηηκή έσο έλα εθαηνκκχξην
(1.000.000) δξαρκέο (3.000,00 Δπξψ) ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβαίλεη ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 11.

4.

Οη πξφεδξνη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, νη εληεηαικέλνη ή δηεπζχλνληεο
ζχκβνπινη Α.Δ., νη δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε
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δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζε άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη δεκνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ αλαζέηνπλ δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηηκσξνχληαη σο απηνπξγνί, αλεμάξηεηα απφ
ηελ ηπρφλ πνηληθή επζχλε άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ.
5.

Οη πνηλέο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ επηβάιινληαη
πξνβιέπνληαη πνηλέο απζηεξφηεξεο απφ άιιεο δηαηάμεηο.

εθφζνλ

δελ

Άξζξν 11: Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1.

Κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, φζνη έρνπλ
ηνπνζεηήζεη ελδεηθηηθέο πηλαθίδεο ζηνπο ρψξνπο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 2 ππνρξενχληαη λα ηηο αθαηξέζνπλ.

2.

Κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3, νη δηαθεκηδφκελνη ή νη δηαθεκηζηηθέο
εηαηξείεο ή εθείλνη πξνο ηνπο νπνίνπο έρεη παξαρσξεζεί ε ρξήζε ησλ ρψξσλ
πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί λνκίκσο ππνρξενχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηα πιαίζηα θαη
ηηο πξνβαιιφκελεο δηαθεκίζεηο, ζην πεξηερφκελν ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ.

3.

Κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο, φπσο πξνβιέπεη ε παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 6, φζνη έρνπλ ηνπνζεηήζεη επηγξαθέο, ππνρξενχληαη λα ηηο
πξνζαξκφζνπλ ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο απνθάζεσο απηήο.

4.

Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ν θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 3 θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε δηελεξγείηαη κέρξη
31.3.2002 θαη ηζρχεη κέρξη 31.12.2003. Οη πξνζεζκίεο ησλ αλσηέξσ
παξαγξάθσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ ππνινγίδνληαη απφ ηελ πην πάλσ
εκεξνκελία. Κέρξη ηελ 30ή Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2002, φζνη έρνπλ ηνπνζεηήζεη
πιαίζηα θαη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε ρψξνπο νη νπνίνη δελ
έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, γηα πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο
ππνρξενχληαη λα ηηο αθαηξέζνπλ.

5.

Κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, φζνη έρνπλ
ηνπνζεηήζεη πιαίζηα ή πξνβάιινπλ ππαίζξηα δηαθήκηζε, ρσξίο ηελ άδεηα πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελπαξ.1 ηνπ άξζξνπ 5ηνπ Λ. 1491/1984 (ΦΔΘ 173 Α'), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ Λ. 2130/1993 (ΦΔΘ 62 Α'), ππνρξενχληαη
λα αθαηξέζνπλ ηα πιαίζηα θαη ηηο δηαθεκίζεηο.

6.

Κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, φζνη έρνπλ
ηνπνζεηήζεη πιαίζηα ή πξνβάιινπλ ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζε ηδησηηθά θηίξηα ή
νηθφπεδα, ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ άδεηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5
ή λα αθαηξέζνπλ ηα πιαίζηα θαη ηηο δηαθεκίζεηο.

7.

Κέρξη 31.12.2001 φζνη έρνπλ ηνπνζεηήζεη πιαίζηα ή πξνβάιινπλ δηαθεκίζεηο,
ζηνπο ρψξνπο θαη ηα νρήκαηα ηεο πεξ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1,
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ άδεηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ή λα
αθαηξέζνπλ ηα πιαίζηα θαη ηηο δηαθεκίζεηο.
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8.

Κεηά ηελ πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, πιαίζηα,
δηαθεκίζεηο ή επηγξαθέο, αθαηξνχληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9.

9.

'Άδεηεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.
1491/1984 (ΦΔΘ 173 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ
Λ.2130/1993 (ΦΔΘ 62 Α'), ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
16 ηνπ β.δ/ηνο 24/9-20/10/1958, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
57 ηνπ Λ. 1416/1984 (ΦΔΘ 18 Α'), ιήγνπλ θαηά ηελ 30.4.2002, εθηφο εάλ απφ
ηελ άδεηα πξνβιέπεηαη πξνγελέζηεξνο ρξφλνο ιήμεο ηνπο.

10.

Κέρξη 31.8.2002 φζνη έρνπλ ηνπνζεηήζεη πιαίζηα δηαθεκίζεσλ ή δηαθεκίζεηο ζε
νξνθέο θηηξίσλ ππνρξενχληαη λα ηηο αθαηξέζνπλ. 'Άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα
ηηο αλσηέξσ ζέζεηο ιήγνπλ θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία, εθηφο αλ απφ ηελ
άδεηα πξνβιέπεηαη πξνγελέζηεξνο ρξφλνο ιήμεο ηνπο.

11. Μέζα ζε 3 κήλεο απφ ηηο εθδνζείζεο ΚΤΑ ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ εθδίδεηαη ΚΤΑ κεηά απν γλψκε ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηελ νπνία
πξνηείλεηαη ππφδεηγκα πξνηχπνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο ηνλ νπνίν νη ΟΣΑ ππνρξενχληαη λα εγθξίλνπλ κέζα ζε
δηάζηεκα 3 κελψλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεδίνπ πξνηχπνπ
θαλνληζκνχ.
12. Μέζα ζε 3 κήλεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ε πνιηηεία
ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηεο αλάινγεο ΚΤΑ.
13. Μέζα ζε 3 κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ ν θάζε Γήκνο ,
Κνηλφηεηα ή Φνξέαο πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηάζεζε ρψξσλ ππνρξενχηαη
ζηελ ζχληαμε ζχγρξνλνπ θαη
επηθαηξνπνηεκέλνπ εζσηεξηθνχ
θαλνληζκνχ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο .
14. Μέζα ζε 3 κήλεο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ
Τπαίζξηαο Γηαθήκηζεο ζπληάζζεηαη ζχγρξνλε θαη επηθαηξνπνηεκέλε
αξρηηεθηνληθή κειέηε νξηζκνχ ζέζεσλ θαη κέζσλ ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο θαηά Γήκν , Κνηλφηεηα ή Φνξέα
15. Μέζα ζε 3 κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο πξνθεξχζζεηαη
δεκφζηνο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζέζεσλ θαη κέζσλ φπσο
απηά νξίδνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή κειέηε.
16. Έλα κήλα κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλεμάξηεηα απφ
ηελ έθβαζε ηνπ δηαγσληζκνχ (επαλάιεςε, αθχξσζε , ελζηάζεηο θ.ι.π)
θάζε άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί γηα νπνηνδήπνηε δηαθεκηζηηθφ πιαίζην ή
θαηαζθεπή ζεσξείηαη άθπξε, νη δε ππάξρνπζεο δηαθεκηζηηθέο
θαηαζθεπέο (πιαίζηα, ζηέγαζηξα θ.ι.π) πξέπεη λα έρνπλ αθαηξεζεί κε
επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπο, παξάιεςήο
ηνπο, πξνβνιήο νηαζδήπνηε ελζηάζεσο ή δηθαηνινγίαο, ηα
δηαθεκηζηηθά κέζα απνμειψλνληαη κε επζχλε ησλ δήκσλ θαη
επηβάιινληαη πξφζηηκα παξάλνκεο θαηάιεςεο ρψξνπ. Γηα ηπρφλ δε
πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ επαπηψλ επηβάιινληαη πξφζηηκα
παξάλνκεο ηέιεζεο δηαθήκηζεο.
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17. Πξνθεηκέλνπ πεξί δηαθεκίζεσλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο έλα κήλα κεηά
ηελ έγθξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θάζε Γήκνπ , Κνηλφηεηαο ή
άιινπ Φνξέα πνπ αζθεί λφκηκν δηθαίσκα ν θάζε ελδηαθεξφκελνο
ππνβάιιεη λέν θάθειν κε ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε
αδείαο θαη αηηείηαη ηελ έθδνζε λέαο αδείαο εγθαηάζηαζεο
δηαθεκηζηηθήο θαηαζθεπήο.
18. Πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζθεπέο ζήκαλζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή
άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ παξαρσξείηαη δηθαίσκα έμη κελψλ
πξνζαξκνγήο ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο
απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ.

ΚΩΓΙΚΑ ΟΓΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΦΔΚ: Α 57 19990323
Ο παξφλ Κψδηθαο Κπξψζεθε κε ην Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ Α' 57) - Βι. παξ. 3
άξζξνπ 2 Ν. 2575/1998 (ΦΔΚ Α' 23) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο ζηνπο ρψξνπο ησλ ρεξζαίσλ
δσλψλ ησλ ιηκέλσλ απφ ηα φξγαλα ησλ νηθείσλ ιηκεληθψλ αξρψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3181/2003 (Α΄218/10.9.2003), φπνηνο
απαηηεί ή δέρεηαη ρξήκαηα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν νρήκαηνο, γηα λα
δηεπθνιχλεη ηε ζηάζκεπζε απηνχ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ηδίσο νδνχο,
πεδνδξφκηα θαη πιαηείεο, θαζψο θαη απηφο πνπ απζαίξεηα θαηαιακβάλεη
απηνχο ηνπο ρψξνπο γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ νη
αλσηέξσ πξάμεηο ηειέζζεθαλ γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο ή
λα δηεπθνιπλζνχλ πειάηεο ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο
ηηκσξείηαη κε ηελ ίδηα σο άλσ πνηλή θαη ν ηδηνθηήηεο, θαζψο θαη ν
ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ γλσξίδεη ή
αλέρεηαη ηελ αλσηέξσ πξάμε. ηα θαηαζηήκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα ηεο αξρήο, επηβάιιεηαη
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο αθαίξεζεο
ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ, ην νπνίν
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. Οη θαηά ηα αλσηέξσ
πξνβιεπφκελεο πνηλέο είλαη αλεμάξηεηεο απηψλ πνπ επηβάιινληαη θαη'
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο.
χκθσλα κε ην άξζξν 96 ηνπ λ. 3542/2007 ΦΔΚ Α 50/2.3.2007: "Όπνπ
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα αλαθέξεηαη ν φξνο «άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο» ή ν φξνο «άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα» αληηθαζίζηαηαη απφ
ηνλ φξν «Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑκεΑ)». Με ην άξζξν 97 ηνπ ηδίνπ λφκνπ ε
ηζρχο απηνχ αξρίδεη χζηεξα απφ ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δειαδή απφ 2.6.2007.
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Άξζξν 11: Δπηγξαθέο - Γηαθεκίζεηο
1.

Απαγνξεχεηαη θάζε δηαθήκηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
θαη κέζν, ζηα εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηκήκαηα ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ
εζληθψλ θαη επαξρηαθψλ νδψλ «ή απηνθηλεηνδξφκσλ» θαη ζε δψλε κέρξη εθαηφλ
πελήληα (150) κέηξσλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ άμνλα ησλ νδψλ απηψλ θαη
είλαη νξαηή απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νδψλ. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε
δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ παξάιιεια πξνο ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ζην
φξην ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο
εθ΄ φζνλ πξφθεηηαη γηα ζήκαλζε
δξαζηεξηνηήησλ εκπνξηθήο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηεγάδνληαη
ζε νηθφπεδν ή θηίζκα
ε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε εγθαηεζηεκέλα κε άδεηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα.
Ζ παξαπάλσ δψλε απαγφξεπζεο πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο ξπκνηνκηθήο
γξακκήο ζηα ζαξάληα (40) κέηξα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ άμνλα ησλ
αλσηέξσ ηκεκάησλ εζληθψλ θαη επαξρηαθψλ νδψλ «ή απηνθηλεηνδξφκσλ», πνπ
δηέξρνληαη κέζα απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή, αλ ην επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο
ζηα ηκήκαηα απηά είλαη αλψηεξν ησλ 70 Θm/h.*** (βι. ζρφιηα). «ε θιάδνπο
αληζφπεδσλ θφκβσλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ
ηζρχεη ε απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ άμνλα ηεο
θαηεχζπλζεο, αλεμαξηήησο νξίνπ ηαρχηεηαο.»

2.

Απαγνξεχεηαη γεληθά ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ ή ε εγθαηάζηαζε
νπνηαζδήπνηε πηλαθίδαο, αθίζαο, δηαγξάκκηζεο ή ζπζθεπήο, ζε ζέζε ή θαηά
ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο
ηεο νδνχ ή λα επεξεάζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ θπθινθνξία. Ηδίσο
απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ή εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζε ηέηνηεο ζέζεηο,
ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε ζέα ησλ πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ή
θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ή λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κε πηλαθίδεο ζήκαλζεο ή
κε θπθινθνξηαθή δηαγξάκκηζε ή κε άιιε ζπζθεπή ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ή
λα ηηο θαηαζηήζεη ιηγφηεξν νξαηέο ή απνηειεζκαηηθέο ή λα πξνθαιέζεη
ζάκβσζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ θαη γεληθά λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο
θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα γεληθά.

3.

ε νδνχο, ζηηο νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο ξχζκηζεο ηεο
θπθινθνξίαο, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε έγρξσκσλ θσηεηλψλ δηαθεκίζεσλ ή
πηλαθίδσλ ή αλαγξαθψλ κε ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θσηεηλή
ζεκαηνδφηεζε, ζε απφζηαζε εθαηέξσζελ θαη χςνο κηθξφηεξν ησλ είθνζη (20)
κέηξσλ απφ θάζε θαλφ ζεκαηνδφηεζεο.

4.

Κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.
επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ή λα ιεηηνπξγνχλ επηγξαθέο, πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ επσλπκία ή ζε άιιν δηαθξηηηθφ ζεκείν ή ηίηιν επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί
παξά ηελ νδφ. Η παξνχζα παξάγξαθνο έρεη εθαξκνγή αλ γίλεη δεθηή ε
ηξνπνπνίεζε ησλ 150 κέηξσλ θαη γίλεη δεθηή ε ξπκνηνκηθή γξακκή
σο ζεκείν ηνπνζέηεζεο ζεκάλζεσο δηα δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ.
Οη δηαθεκηζηηθέο σο άλσ πηλαθίδεο θαη επηγξαθέο, φπνπ επηηξέπεηαη, πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ, εθηφο απφ ηηο δηαθεκίζεηο
θαη ηηο επηγξαθέο ησλ εγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ (φια πξέπεη είλαη εγθεθξηκέλα
θαη λα έρνπλ εηδηθή άδεηα) θαη ησλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
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παξά ηελ νδφ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη θαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα
απηήο.
5.

Ζ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη δηαθεκίζεσλ ζηα ζηέγαζηξα
ζηάζεσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ
πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ζην αληίζεην πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπθινθνξίαο
άθξν ηνπ ζηεγάζηξνπ. (Βιέπε ΚΤΑ 61818 κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε
ηνπνζέηεζε δηαθήκηζεο θαη ζηηο δχν φςεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ
πιαηζίσλ.)

6.

Απαγνξεχνληαη επί νρεκάησλ νη θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο δηαθεκίζεηο, νη
δηαθεκίζεηο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, θαζψο
θαη νη δηαθεκίζεηο κε ελαιιαζζφκελα κελχκαηα.

7.

Απαγνξεχεηαη θάζε δηαθήκηζε εθηφο ησλ θαζνξηζκέλσλ πιαηζίσλ ή
νπνηαδήπνηε αλαγξαθή ιέμεσλ, εηθφλσλ ή ζπκβφισλ ζε ζηχινπο
ειεθηξνθσηηζκνχ ε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, ζε δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο ή
λεζίδεο αζθαιείαο ζε πεδνδξφκηα, ζε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ, νδνπνηίαο,
είηε απηή γίλεηαη απεπζείαο ζηηο επηθάλεηεο απηέο είηε ζε επηθάλεηεο κέζσλ
εμαξηψκελσλ απφ ηα ηερληθά έξγα.

8.

Γηαθεκίζεηο, επηγξαθέο, πηλαθίδεο, αθίζεο, δηαγξακκίζεηο ή ζπζθεπέο πνπ
ηνπνζεηνχληαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, αθαηξνχληαη
ή εμαιείθνληαη ή, εθφζνλ είλαη θσηεηλέο, ηίζεληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, θαηά ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
2130/1993.
ε πεξίπησζε πνπ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ
Έξγσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπηζηψζνπλ ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απφ ηνπο πξνο ηνχην ππφρξενπο,
δχλαληαη λα ηνπο θαινχλ πξνο εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ, ηάζζνληαο
ηνπο ζρεηηθή πξνζεζκία ελέξγεηαο. Αλ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ηα
αξκφδηα φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο
δχλαληαη λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαζ' ππνθαηάζηαζε ησλ
νξγαληζκψλ απηνδηνίθεζεο. Ζ ππνθαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη θάζε
πξφζθνξε ελέξγεηα γηα ηελ αθαίξεζε, εμάιεηςε ή ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ησλ
δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ απφ νπνηνλδήπνηε ρψξν ηεο νδνχ, αλεμάξηεηα απφ
ην θνξέα πνπ ηε ζπληεξεί.
Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνπο νξγαληζκνχο απηνδηνίθεζεο θαη εγγξάθεηαη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο σο ππνρξεσηηθή δαπάλε, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ Θψδηθα. ε θάζε πεξίπησζε ε ππεξεζία πνπ πξνβαίλεη ζηελ
αθαίξεζε, εμάιεηςε ή ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο παξάλνκσλ επηγξαθψλ ή
δηαθεκίζεσλ, θαζψο θαη νη νξγαληζκνί απηνδηνίθεζεο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ
νπνίσλ εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθή δαπάλε γηα ζρεηηθέο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ θαζ'
ππνθαηάζηαζή ηνπο, δχλαηαη λα θαηαινγίδεη ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ησλ
δηαθεκηζηψλ ή ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, ε είζπξαμε ηεο νπνίαο γίλεηαη, είηε κε
θαηάπησζε ζρεηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ θαηεηέζε ππέξ ηνπ
Γήκνπ απφ ηε ζπλεξγαδφκελε κε απηφλ εηαηξεία ή πξφζσπν γηα
νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαθεκηζηηθέο ζέζεηο θαη δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ή
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Οη αλσηέξσ
ππεξεζίεο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκηέο θαηά ηελ απνμήισζε,
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θαζψο θαη γηα ηε θχιαμε θαη ηελ απφδνζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζηνπο
δηαθεκηζηέο ή ηνπο δηαθεκηδφκελνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ηπρφλ
εθκεηάιιεπζε παξαλφκσλ ζέζεσλ θαη δηαθεκηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ππνρξεψλεη ην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα
ζε θαηαγγειία ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ
απνθιεηζκφ ηνπ παξαβάηε απφ νπνηαδήπνηε δηαγσληζκφ ή ζπλεξγαζία
κε ην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα.
«9.

Απηφο πνπ επηθνιιά ή αλαξηά έληππα ή δηελεξγεί γεληθά δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο
θαη παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ν δηαθεκηδφκελνο ή ν
δηαθεκηζηήο, ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο ρίιηα πεληαθφζηα (1.500,00)
επξψ θαη αλ γίλεη ρξήζε αλεμίηεισλ νπζηψλ έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000,00)
επξψ.» Οη πξφεδξνη δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, νη εληεηαικέλνη ή δηεπζχλνληεο
ζχκβνπινη Α.Δ., νη δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε
δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζε άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ
αλαζέηνπλ δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ,
ηηκσξνχληαη ζαλ απηνπξγνί, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ πνηληθή επζχλε άιινπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ. Οη παξαπάλσ πνηλέο ζε θακία πεξίπησζε δελ
ζπγρένληαη ή ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλάινγεο πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηελ παξάλνκε εγθαηάζηαζε δηαθεκηζηηθψλ
θαηαζθεπψλ ή ηελ παξάλνκε αλάξηεζε θαη πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ
κελπκάησλ.

10.

Οη πνηλέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηβάιινληαη
πξνβιέπνληαη πνηλέο απζηεξφηεξεο απφ άιιεο δηαηάμεηο.

εθφζνλ

δελ

Άξζξν 83: Δμσηεξηθή εκθάληζε απηνθηλήησλ νρεκάησλ
1.

ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξσκαηηζκνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ
άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ακαμψκαηνο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο, ν θάηνρνο απηνχ
ππνρξενχηαη, κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο, απφ ηε κεηαβνιή, λα γλσξίζεη
απηφ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ,
ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαζνξηδφκελεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κεηαθνξψλ
θαη Δπηθνηλσληψλ.

2.

Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ κπνξεί λα
επηβάιιεηαη νκνηφκνξθνο εμσηεξηθφο ρξσκαηηζκφο ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ.

3.

Ζ αλαγξαθή ή ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηνπ
ακαμψκαηνο απηνθηλήησλ νρεκάησλ, ηα νπνία εθηεινχλ δεκφζηα ζπγθνηλσλία,
επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ αλαηξέπεηαη ν νκνηφκνξθνο ρξσκαηηζκφο πνπ
ραξαθηεξίδεη ην δεκφζην κέζν κεηαθνξάο θαη ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

«4.

Απηφο πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη ησλ θαη'
εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ηηκσξείηαη κε
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν είθνζη (20,00) επξψ.»
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1. Δηζαγσγή
Ζ ππαίζξηα δηαθήκηζε απνηειεί έλδεημε νηθνλνκηθήο δσηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ φπνπ
εκθαλίδεηαη θαη ζπληζηά αλαγθαίν παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ
πφιεσλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ εγρψξην θαη δηεζλή αληαγσληζκφ. Παξακέλεη
φκσο δεηνχκελν ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ρψξσλ ππνδνρήο ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ
αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο
αζθάιεηαο επνρνχκελσλ θαη πεδψλ1.
Ζ ξχζκηζε ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζπληζηά ζεκείν ηνκήο πιεηφλσλ ζπληαγκαηηθψλ
αγαζψλ. Ζ ππαίζξηα δηαθήκηζε απνηειεί κέζν άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο ειεπζεξίαο θαη επνκέλσο νη νηθείεο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ
επίπησζε ζην θαζεζηψο ηνπ αληαγσληζκνχ. Δμάιινπ, πξφθεηηαη γηα έθθαλζε ηεο
ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο δηαθεκηζηψλ θαη δηαθεκηδνκέλσλ, ππφ ηελ κνξθή ηεο
εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλαιφγσο κε ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ε δηαθήκηζε, ζπλάπηεηαη κε ην
δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο

1

Gontard R., La Publicité extérieure et le droit, LGDJ / Montchrestien, 1999.
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ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ2. πγρξφλσο φκσο, επεξεάδεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ
ρψξνπ θαη θαηά ηνχην ην θπζηθφ, νηθηζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Κπνξεί
αθφκε, λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα επνρνχκελσλ θαη πεδψλ θαη επνκέλσο
ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη
ηεο πγείαο.
Ζ πξνζπάζεηα δίθαηεο εμηζνξξφπεζήο ησλ αλσηέξσ αγαζψλ απνηππψλεηαη ζηελ
ζρεηηθή λνκνζεζία, ήηνη ηνλ Λ. 2941/2001 «Τπαίζξηα δηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ
θαη Θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»3, ε ππ’ αξηζ. 52138/2003 ΘΤΑ
(ΦΔΘ Β΄
1788/2.12.2003), πεξί «θαζνξηζκ[νχ] φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη
δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, γηα ηελ πξνβνιή
ππαίζξηαο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2946/2001» ην ά. 11 ΘΟΘ
θαη ηελ Γηεζλή χκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε ηνπ
έηνπο1968, πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Λ. 1604/1986.
Κέρξη πξφζθαηα γηλφηαλ δεθηφ φηη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ιακβάλνπλ επαξθψο ππ’
φςηλ ηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, έρνπλ ζπγθιίλνληα, θαη πάλησο ζπκβαηφ,
ηεινινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη επνκέλσο εθαξκφδνληαη ζσξεπηηθψο4. Δηδηθά ζην
δήηεκα ηεο δηαπάιεο κεηαμχ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ειεπζεξίαο ηεο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο, ηελ παγία λνκνινγηαθή ζέζε αλέηξεςε ε ηΔ 909/20075, ε νπνία έθξηλε
φηη ε Γηεζλήο χκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε
ηνπ1968, απαγνξεχεη παληάπαζηλ ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε ζηηο νδνχο θαη ηα
πεδνδξφκηα. Δξσηάηαη αλ κε ηελ απφθαζή ηνπ απηή, ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ θαη ηεο
δηεζλνχο πξαθηηθήο, ην ηΔ πξνέβε ζηελ ελδεδεηγκέλε ζηάζκηζε ησλ εθαηέξσζελ
ζπκθεξφλησλ ηέκλνληαο πξνζεθφλησο ην ζηαζηαδφκελν δήηεκα.
2. Ζ ηΔ 909/2007
Ζ ηΔ 909/2007 εθδφζεθε φρη ζην πιαίζην αθπξσηηθήο δηαθνξάο, αιιά δηαθνξάο
νπζίαο πνπ αθνξνχζε αγσγή απνδεκίσζεο θαηά ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη’ ά. 105
ΔηζΛΑΘ6. Κε ηελ αγσγή εδεηείην λα αλαγλσξηζζεί φηη ην Γεκφζην φθεηιε ζηνλ
ελάγνληα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο απφ ην ζάλαην ηνπ πηνχ ηνπ
2

Δμάιινπ θαη ε ίδηα ε δηνηθεηηθή άδεηα, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε άδεηα ηνπνζέηεζεο ππαίζξηαο

δηαθήκηζεο ππάγεηαη ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ηνπ 1 νπ ΠΠ ΔΓΑ. Βι. ζπλαθψο The
Traktörer AB v Sweden 07.07.1989 (Application no. 10873/84):
3

Με ην άξζξν 15 Ν.2946/2001,απφ 1.1.2002 θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 5,

6, 7, 8 θαη 9 ηνπ Ν. 1491/1984 (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
2052/1992 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1, 2

θαη 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2130/1993), πνπ

αθνξνχζαλ ζηελ ξχζκηζε ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.
4

Πξβι. ηΔ 1274/2005 ΝΟΜΟ , ΑΠ 125/2005 ΠνηλΛνγ 2005, 204.

5

Όκνηα θαη ε ηΔ 910/2007.

6

Δπνκέλσο, θαη’ ά. 197§3 ΚΓΓ/κίαο, ην δεδηθαζκέλν αλαπηχζζεη ελέξγεηα κφλνλ ζηηο

κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ ζρέζεηο. Δληνχηνηο, ε θξίζηκε ζθέςε ζηελ νπνία ην ηΔ ζεκειηψλεη ηελ
θξίζε ηνπ, έρεη επξχηεξε εθαξκνγή, θαη πξέπεη θαη’ αλάγθε λα εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο
ζηελ ηεξνχκελε δηνηθεηηθή πξαθηηθή.
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πνπ πξνθιήζεθε απφ ηξνραίν αηχρεκα νθεηιφκελν (θαη) ζηελ ηνπνζέηεζε
δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο ζην πεδνδξφκην ηεο νδνχ φπνπ ζπλέβε ην αηχρεκα.
Θεληξηθφ δήηεκα, πνπ απαζρφιεζε ην δηθαζηήξην, ήηαλ ην ζηνηρείν ηνπ παξαλφκνπ
θαη’ ά. 105 ΔηζΛΑΘ7.
Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη ην ά. 4(b) ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή
ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε ηνπ1968, πνπ νξίδεη φηη «(…) απαγνξεχεηαη : (…) ε
εγθαηάζηαζηο πάζεο πηλαθίδνο, εηδνπνηήζεσο, δηαγξακκίζεσλ ή ζπζθεπήο, ήηηο ζα
εδχλαην λα επηθέξε ζχγρπζηλ κεηά ησλ πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο ή άιισλ ζπζθεπψλ
ξπζκίζεσο ηεο θπθινθνξίαο, ή λα θαηαζηήζε ηαχηαο νιηγψηεξνλ νξαηάο ή
απνηειεζκαηηθάο, είηε λα πξνθαιέζε εθζάκβσζηλ εηο ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαο ηαο
7

Σν δεχηεξν θεληξηθφ δήηεκα ήηαλ ην ζηνηρείν ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο

παξάλνκεο πξάμεο θαη ηνπ επειζφληνο ζαλαηεθφξνπ απνηειέζκαηνο. Σν ΓΔθ (απνθ.
3636/2005) έθξηλε φηη ν ζάλαηνο ηνπ νδεγνχ ηνπ απηνθηλήηνπ δελ ζπλδεφηαλ κε ηελ
ηνπνζέηεζε θαη κε αθαίξεζε ηεο ελ ιφγσ πηλαθίδαο απφ ηα φξγαλα ηνπ Γεκνζίνπ (έιιεηςε
αηηηψδνπο ζπλάθεηαο), άιισο φηη ε δηαθεκηζηηθή απηή πηλαθίδα δελ απνηεινχζε, ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηελ πξφζθνξε, θαηά λφκν, αηηία γηα ην ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ ηνπ.
Δπνκέλσο, ζηελ θχξηα ζθέςε ηνπ ην Δθεηείν έθξηλε φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε
απνδηδφκελε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ δελ απνηέιεζε φξν ηνπ
απνηειέζκαηνο θαηά ηελ ζεσξία ηεο conditio sine qua non. Δπηθνπξηθψο δε πξνζέζεζε φηη νη
απνδηδφκελεο ζην Γεκφζην πξάμεηο θαη παξαιείςεηο δελ ήηαλ νχηε θαλ πξφζθνξεο λα
πξνθαιέζνπλ ηελ επέιεπζε ηνπ ζαλαηεθφξνπ απνηειέζκαηνο. Σν ηΔ αλήξεζε σο πξνο ην
ζεκείν απηφ ηελ αλαηξεζηβαιινκέλε κε ηελ ζθέςε πσο ε παξάλνκε πξάμε θαη παξάιεηςε
ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ήηαλ πξφζθνξε αηηία γηα ηελ επέιεπζε ηνπ ζαλαηεθφξνπ
απνηειέζκαηνο. Η ζέζε απηή ηνπ ηΔ δελ είλαη φκσο αλεπίδεθηε θξηηηθήο. Η δηαπίζησζε
πξφζθνξεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο πξνυπνζέηεη θαηάθαζε ηεο c.s.q.n. ζηελ θξηλφκελε
πεξίπησζε. Πξέπεη δειαδή ην αίηην πνπ πξάγκαηη πξνθάιεζε ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε (θαηά ηελ c.s.q.n.) λα έρεη ζπγρξφλσο ηελ γεληθή ηάζε λα πξνθαιεί
δεκηνγφλα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ είδνπο. Η ζεσξία ηεο causa adequata ιεηηνπξγεί σο
πεξηνξηζκφο θαη φρη σο επέθηαζε ηνπ θχθινπ ησλ επζπλνκέλσλ πξνζψπσλ. Έηζη ην
αλαηξεηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαλζεί αλ νξηζκέλν αίηην έρεη ή δελ έρεη ηελ γεληθή
ηάζε, βάζεη ησλ δηδαγκάησλ ηεο θνηλήο πείξαο, λα επηθέξεη νξηζκέλα απνηειέζκαηα. Η
ζρεηηθή θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο φκσο πεξί ηεο ππάξμεσο αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ
θαηά ηελ c.s.q.n. (η.ε. φηη ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα δελ ζα επεξρφηαλ, φηαλ θαη φπσο επήιζε,
εάλ ππνηεζεί ειιείπνπζα ε πιεκκέιεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελαγνκέλνπ) αλάγεηαη ζηα
πξάγκαηα θαη ειέγρεηαη αλαηξεηηθψο κφλν σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ηεο αηηηνινγίαο (πξβι. ΑΠ
125/2005). Δπνκέλσο ε αλαηξεζηβαιινκέλε ζα κπνξνχζε λα αλαηξεζεί σο πξνο ην ζεκείν ηεο
αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κφλν γηα έιιεηςε πιήξνπο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, φπσο
δέρεηαη ε κεηνςεθία, θαη φρη γηαηί πξάγκαηη ην αλαηξεηηθφ δηθαζηήξην δηαπίζησζε ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηελ χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο (πνπ αξλήζεθε ην Δθεηείν).
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νδνχο, είηε απφζπαζηλ ηεο πξνζνρήο ησλ, θαηά ηξφπνλ δπλάκελνλ λα επηδξάζε επί
ηεο αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο»8, «απνθιείε[η] [ηελ] ηνπνζέηεζε ηέηνησλ πηλαθίδσλ

δηαθεκίζεσλ θαη δε κεγάισλ δηαζηάζεσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηεο νδνχ ή ηνπ
πεδνδξνκίνπ». Χο εθ ηνχηνπ ηα εδ. γ’ θαη δ’ ηνπ ά. 11 ΘΟΘ (Λ. 2696/1999), πνπ θαη’

αξρήλ ξεηά επέηξεπαλ - πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ηνλ Λ. 3212/2003 - ηελ
εγθαηάζηαζε δηαθεκίζεσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ πεδoδξoκίσλ νδψλ
επξηζθνκέλσλ εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (κε φξην ηαρχηεηαο κέρξη 70 ρικ./ψξα)
θξίζεθαλ αληίζεηα πξνο ηελ σο άλσ Γηεζλή χκβαζε θαη σο εθ ηνχηνπ αλίζρπξα θαη’
ά. 28 πλη. Ζ παξάλνκε πξάμε ζπλίζηαην δειαδή ζηελ έθδνζε ηππηθνχ λφκνπ, ήηνη
ησλ εδ. γ’ θαη δ’ ηνπ ά. 11 ΘΟΘ, αληίζεηνπ πξνο ππεξθείκελν θαλφλα δηθαίνπ, η.ε. ην
απηνδχλακεο εθαξκνγήο ά. 4 (b) ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο9, ε νπνία
απέθηεζε ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ απφ ηεο θπξψζεψο ηεο κε ηνλ Λ. 1604/1986 10.
3. Ζ ζεκαζία ηεο απφθαζεο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
Γεδνκέλεο ηεο ξεηήο θαηάξγεζεο ησλ εδ. γ’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ά. 11 ΘΟΘ
(Λ. 2696/1999), κε ηνλ Λ. 3212/2003, δένλ λα εμεηαζηεί ε ζεκαζία ηεο απφθαζεο
ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ν Λ.
3212/2003 δελ θαηήξγεζε ηα πξνδηαιεθζέληα εδάθηα ηνπ ά. 11 ΘΟΘ, κε ηελ
επίθιεζε ηεο αληίζεζήο ηνπο ζην ά. 4 (b) ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο ή ην ά.
4 (d) (ii) ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ηελ Οδηθή Θπθινθνξία, αιιά δηφηη
ζεσξήζεθαλ ήδε ζησπεξά «θαηαξγεκέλα απφ ηηο εηδηθφηεξεο θαη απζηεξφηεξεο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2946/2001»11.
Σν ά. 2§1 εδ ε’ Λ. 2946/01 απαγνξεχεη ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο «ζε
επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη
ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Λ. 2190/1994 ,(ΦΔΘ 28 Α`), φπσο ηνίρνη αληηζηήξημεο,

8

Όκνην πεξηερφκελν έρεη θαη ην ην ά. 4 (d) (ii) ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ηελ

νδηθή θπθινθνξία.
9

Σνχην δηφηη πιεξνί ηα θξηηήξηα αθ’ ελφο ηεο απηνηέιεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο θαη αθ’

εηέξνπ ηεο απνλνκήο αγψγηκνπ δηθαηψκαηνο. Βι. ζρεηηθά Γηφθαξε Α., Η ππακηική ηων
δικαιοδοηικών οπγάνων ζηην εθαπμογή ηος διεθνούρ δικαίος, Αζήλα – Κνκνηελή, Δθδ. Αλη.
Ν. άθθνπια, ζ. 27 επ., 32 επ., Πξβι. ΟιΑΠ 40/1998 ΝνΒ 1999, 752, ΑΠ 1294/1991
ΔιιΓλε 1991, 1564, ΑΠ 3356/1995 ΝνΒ 1995, 925 (πνπ αθνξνχλ ζηελ ΔΓΑ), ΟιΑΠ
23/2005 ΔιιΓλε 2005, 718 (πνπ αθνξά ζην ΓΑΠΓ).
10

Γηα ην φηη γελλάηαη επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ θαη` άξζξν 105 ηνπ ΔηζΝΑΚ απφ ηελ ςήθηζε

θαη θχξσζε λφκνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο θαζψο θαη απφ ηελ παξάιεηςε ησλ
νξγάλσλ απηψλ λα λνκνζεηήζνπλ, εάλ ν λφκνο ή ε παξάιεηςε ηεο λνκνζεηήζεσο
επξίζθνληαη ζε αληίζεζε πξνο ππεξθείκελνπο θαλφλεο δηθαίνπ, φπσο είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ
πληάγκαηνο θαη νη δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο απφ ηεο θπξψζεψο ηνπο δηά
λφκνπ ππεξηζρχνπλ, θαη` άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο, ησλ απιψλ λφκσλ βι. ηΔ 1141/99.
11

Δηζεγεηηθή Έθζεζε Ν. 3212/2003, ζ. 7.
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γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη ζηχινη θαη
ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο».
Πεξαηηέξσ, ην ά. 3§8 Λ. 2946/01 πεξηέρεη εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ψζηε λα
ξπζκηζηνχλ κε ΘΤΑ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο, ζηνπο ρψξνπο φπνπ
επηηξέπεηαη ε πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ γηα
ηελ πξνβνιή ηνπο, ε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηα πιηθά απφ ηα νπνία απνηεινχληαη
απηά, νη επηβαιιφκελεο απνζηάζεηο απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή θαη ην θξάζπεδν ηνπ
πεδνδξνκίνπ, νη επηβαιιφκελεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ, θαζψο θαη θάζε
άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ
απηψλ. πλαθψο, εθδφζεθε ε ππ’ αξηζ. 52138/2003 ΘΤΑ πνπ νξίδεη φηη
«απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζην νδφζηξσκα ησλ νδψλ ,
ζηηο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο, ζηηο λεζίδεο αζθαιείαο θαη ζην νδφζηξσκα ησλ νδψλ
παξφδηαο εμππεξέηεζεο, ζηελ ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, ζηνλ νδεγφ ηπθιψλ
θαη ζηα θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο θαη ζθάθεο), αθφκε θαη φηαλ απηά δελ έρνπλ
δηακνξθσζεί» (ά. 3§12). Πεξαηηέξσ, ην ά. 3§15 δηαιακβάλεη φηη «ηα δηαθεκηζηηθά
πιαίζηα ζηα πεδνδξφκηα, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 100m
απφ άιιν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην» ελψ ην ά. 4§1 ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο
επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζηα πεδνδξφκηα.
Δμάιινπ, ν Λ. 2946/01 πεξηέρεη ξεηή επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ά. 11 ηνπ ΘΟΘ.
Δπνκέλσο, ε εηδηθή απαγφξεπζε θάζε δηαθήκηζεο απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ
ραξαθηεξηζκέλσλ εζληθψλ θαη επαξρηαθψλ νδψλ ή απηνθηλεηνδξφκσλ ζε δψλε κέρξη
εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ, ζηα εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηκήκαηα, θαη
ζαξάληα (40) κέηξσλ ζηα εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηκήκαηα ησλ νδψλ απηψλ
φπνπ ην φξην ηαρχηεηαο είλαη αλψηεξν ησλ 70Km/h, εθφζνλ είλαη νξαηή απφ ηνπο
ρξήζηεο ησλ νδψλ, απνθιείεη ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ ζηα πεδνδξφκηα θαη θαηά
ηνχην θαηηζρχεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2941/01 θαη ηεο ΘΤΑ 52138/2003, πνπ
επηηξέπνπλ θαη’ αξρήλ ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζηα πεδνδξφκηα. Σν
πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ΘΤΑ 52138/2003 πεξηνξίδεηαη
επνκέλσο ζηηο νδνχο πνπ βξίζθνληαη εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη ην φξην
ηαρχηεηαο είλαη 70Km/h ή θαηψηεξν.
Δπηπξνζζέησο, ε γεληθή δηάηαμε ηνπ ά. 11§2 εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, η.ε.
θαη εληφο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, θαη ιεηηνπξγεί σο γεληθφο πεξηνξηζκφο ηεο
ειεπζεξίαο ηεο ππαίζξηαο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο πξνο ηνλ ζθνπφ δηαθχιαμεο ηεο
νδηθήο αζθάιεηαο. χκθσλα κε απηήλ «Απαγνξεχεηαη γεληθά ε ηνπνζέηεζε
επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ ή ε εγθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε πηλαθίδαο, αθίζαο,
δηαγξάκκηζεο ή ζπζθεπήο, ζε ζέζε ή θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη νπνηεζδήπνηε
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ ή λα επεξεάζεη κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ηελ θπθινθνξία. Ηδίσο απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ή εγθαηάζηαζε ησλ
αλσηέξσ ζε ηέηνηεο ζέζεηο, ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε ζέα ησλ πηλαθίδσλ
θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ή θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ή λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κε
πηλαθίδεο ζήκαλζεο ή κε θπθινθνξηαθή δηαγξάκκηζε ή κε άιιε ζπζθεπή ξχζκηζεο
ηεο θπθινθνξίαο ή λα ηηο θαηαζηήζεη ιηγφηεξν νξαηέο ή απνηειεζκαηηθέο ή λα
πξνθαιέζεη ζάκβσζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ θαη γεληθά λα απνζπάζνπλ ηελ
πξνζνρή ηνπο θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ νδηθή
αζθάιεηα γεληθά». Κε ην πεξηερφκελν απηφ, ην ά. 11§2 εδ. β’ ΘΟΘ απνδίδεη ζρεδφλ
θαηά ιέμε ην ά. 4 (β) ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο. Ζ απαγφξεπζε ηνπ ΘΟΘ
είλαη κάιηζηα επξχηεξε θαζ’ φζνλ πξνζηέζεθε ε γεληθή ξήηξα ηνπ εδ. α’ ηνπ ά. 11, ε
νπνία απαγνξεχεη ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε εθφζνλ κπνξεί λα έρεη νπνηεζδήπνηε
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αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ ή λα επεξεάζεη κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ηελ θπθινθνξία, δηάηαμε πνπ δελ απαληάηαη ζηελ Γηεζλή χκβαζε.
Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη θαη’ αξράο φηη απαγνξεχεηαη παληάπαζηλ ε
ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο νδνχο, ζέζε πνπ πηνζεηεί θαη ε ηΔ
909/07 βάζεη ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο. Ήδε φκσο πξηλ ηελ απφθαζε ηνπ
ηΔ δεκηνπξγήζεθε εξκελεπηηθφ δήηεκα ζρεηηθά κε ην επηηξεπηφ ησλ δηαθεκίζεσλ
επί ησλ πεδνδξνκίσλ. πγθεθξηκέλα, ηέζεθε δήηεκα ζπκβαηφηεηαο ηεο απαγφξεπζεο
ηνπνζέηεζεο δηαθεκίζεσλ ζην «θαηάζηξσκα ησλ πεδνδξνκίσλ» θαη’ ά. 2§1 ε’ Λ.
2946/200112 κε ηα ά. 3§15 θαη 4§1 ηεο ΘΤΑ 52138/2003, πνπ επηηξέπνπλ θαη’ αξρήλ
ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε ζηα πεδνδξφκηα. Σν δήηεκα έηακε ην ΛΘ κε ηελ ππ’ αξηζ.
422/2004 γλσκνδφηεζή ηνπ. Έθξηλε ζπλαθψο, φηη νη πξνξξεζείζεο δηαηάμεηο δελ
ζπγθξνχνληαη νχηε απνθιείνληαη ακνηβαίσο, αιιά έρνπλ ην λφεκα φηη ε πξνβνιή ηεο
ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απαγνξεχεηαη κφλνλ ζην θαηάζηξσκα ησλ νδψλ θαη ησλ
πεδνδξνκίσλ, ήηνη ζε ζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ
ρξεζηψλ ησλ νδψλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ ζχκθσλα κε ην ά. 11§2 ΘΟΘ. Αληηζέησο, ε
ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ
απνζπάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ησλ νδψλ θαη ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια πξνο
ηνλ άμνλα ηεο νδνχ θαη’ ά. 11§2 εδ. ηει.
Οκνίσο, ε ΑΠ 125/2005, πνπ αθνξνχζε ηα απηά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κε ηελ ηΔ
909/2007, έθξηλε φηη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ
(κπνξεί λα) είλαη ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ά. 11§2 ΘΟΘ, δειαδή δελ
παξαβιάπηεη θαη’ αλάγθε θαηά ηξφπν αλεπίηξεπην ηελ νδηθή αζθάιεηα. Δπηθχξσζε δε
ην αλαηξεζηβιεζέλ βνχιεπκα, πνπ έθξηλε φηη ην επί ηνπ πεδνδξνκίνπ δηαθεκηζηηθφ
πιαίζην γηα ην νπνίν ρνξεγήζεθε άδεηα ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε δελ είρε
νπνηαδήπνηε αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ, νχηε ηδίσο επεξέαδε
δπζκελψο ηελ νδηθή αζθάιεηα.
Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη πσο ε εζληθή λνκνζεζία δελ απαηηεί ηελ απφιπηε
απαγφξεπζε ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ. Δξσηάηαη
επνκέλσο εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηηαγέο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Γηεζλνχο
πλζήθεο ε απφιπηε απαγφξεπζε πνπ πξνέθξηλε ην ηΔ.
4. Σν ζπληαγκαηηθφ δηαθχβεπκα
Ζ νηθνλνκηθή ειεπζεξία, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο
ππφθεηληαη ζε ζπληαγκαηηθά ζεκηηνχο πεξηνξηζκνχο, γηα ηελ πξνζηαζία άιισλ
αγαζψλ φπσο ε αηζζεηηθή ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ θαη ε νδηθή αζθάιεηα. Σα
δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη ε ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο νξηνζεηνχλ ηελ θαη’ ά.5§1
πλη. νηθνλνκηθή ειεπζεξία. Οκνίσο, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαηνρπξψλεηαη ππφ
ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο (ά. 14§1 πλη.),
ήηνη ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, πνπ ζθνπνχλ φρη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ
αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο, η.ε. ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, αιιά ζηελ δηαζθάιηζε
άιισλ, άμησλ πξνζηαζίαο, αγαζψλ. Σέινο, ην χληαγκα ξεηά πξνβιέπεη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ γεληθνχ
ζπκθέξνληνο (ά. 17 πλη.).
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Απαγφξεπζε πνπ επαλαιακβάλεη ε ΚΤΑ 52138/2003 ζην ά. 1 ε’.
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Ζ νδηθή αζθάιεηα ζπλάπηεηαη πξνο ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο
επνρνχκελσλ θαη πεδψλ πνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ
θαζελφο (ά. 5§§2,5, 21§3 πλη.)13. Οκνίσο, ε αηζζεηηθή ησλ πφιεσλ θαη ησλ

13

Μέρξη ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο 2001, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία απνηεινχζε

θαη’ αξρήλ θνηλσληθφ δηθαίσκα πνπ πξνβιεπφηαλ ζην ά. 21§3 πλη. θαηά ην νπνίν «ην
Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ». Δληνχηνηο, πξσηνπνξηαθή λνκνινγία ηνπ ηΔ,
είρε αλαγάγεη ην δηθαίσκα απηφ, ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο θχζεο θαη ζεκαζίαο ηνπ ζε αγψγηκν
δηθαίσκα. χκθσλα κε ηελ ηΔ 400/1986 «Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ
νξίδεη φηη "ην θξάηνο κεξηκλά δηα ηελ πγείαλ ησλ πνιηηψλ" ηδξχεη επζεία εθ ηνπ πληάγκαηνο
ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ πξνο πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ησλ
πνιηηψλ, ζηνπο νπνίνπο δίλεη δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ απφ ηελ Πνιηηεία ηελ πξαγκάησζε
ηεο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεψο ηεο».
Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο 2001 ζην ά. 5 πλη. πνπ ήδε θαηνρχξσλε ην αηνκηθφ
δηθαίσκα ζηε δσή (§2) πξνζηέζεθε ε δηάηαμε ηνπ ά. 5§5 θαηά ηελ νπνία «Καζέλαο έρεη
δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Νφκνο νξίδεη ηα
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ έλαληη ησλ βηνταηξηθψλ παξεκβάζεσλ».
χκθσλα κε ηνλ Βεληδέιν, Ππακηικά Επιηποπήρ Αναθεώπηζηρ, πλεδξίαζε ΛΘ’, 24/12/2000:
«Σν χληαγκά καο ζην άξζξν 21 δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο,
αιιά ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, απηφ θαζεαπηφ, δελ πξνζηαηεχεηαη ξεηά ζην ηζρχνλ
ζπληαγκαηηθφ θείκελν. πλάγεηαη απφ ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 5 παξάγξαθνο
1. Ννκίδσ, φκσο, φηη πξέπεη ηψξα πιένλ λα πξνζηεζεί ξεηή δηάηαμε, ην άξζξν 5Γ, σο πξνο ην
αηνκηθφ δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο γελεηηθήο
ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. (…) Έρεη, φκσο, πνιχ κεγάιε ζεκαζία (…) λα δψζνπκε επαξθείο,
ιηγφινγεο θαη δηνξαηηθέο απαληήζεηο, επξχρσξεο, αιιά κε ζαθήλεηα. (…) Απηφ γίλεηαη ζην
άξζξν 5Γ κε ηε ξεηή θαηνρχξσζε ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία θαη ζηελ πξνζηαζία
ηεο γελεηηθήο ηαπηφηεηαο (…)».
Ο ίδιορ, Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, 24/1/2001, ζςνδέει πηηά ηο αηομικό δικαίωμα ζηην ςγεία με
ηην ανηιμεηώπιζη ηων κινδύνων από αηςσήμαηα: «Έρνπκε ηε ξεηή πξνζηαζία ηεο πγείαο ε
νπνία, φζν θαη αλ ζαο θαίλεηαη πεξίεξγν, δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ηζρχνλ χληαγκα. Δίλαη
άιιν πξάγκα απηφ θαη άιιν ην δηθαίσκα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο σο θνηλσληθφ
δηθαίσκα. πλάγεηαη βέβαηα απφ ηε γεληθή δηάηαμε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, αιιά νη απεηιέο θαηά ηεο πγείαο, αηνκηθήο θαη
δεκφζηαο, είλαη κηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο θξίζεηο πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ην
ζχγρξνλν θξάηνο, πνπ αζθεί ηελ θπξηαξρία ηνπ θπξίσο σο δηαρεηξηζηήο ησλ κεγάισλ
θξίζεσλ, είηε απηέο είλαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, είηε είλαη αηπρήκαηα (…) Δίλαη, ινηπφλ,
πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζηαηεχζνπκε ξεηά ηελ αηνκηθή θαη ηε δεκφζηα πγεία πνπ θαιχπηεη ηα
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νηθηζκψλ απνηειεί ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ απνηειεί φρη
κφλνλ θξαηηθή ππνρξέσζε, αιιά θαη αηνκηθφ δηθαίσκα (ά. 24§1 πλη.). Δπνκέλσο,
ηφζν ε νδηθή αζθάιεηα, φζν θαη ε αηζζεηηθή ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ απνηεινχλ
θαη’ αξρήλ ζπληαγκαηηθά ζεκηηνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο.
Όπσο φινη νη πεξηνξηζκνί ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ φκσο, ππφθεηληαη θαη
απηνί ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (. 25§1) 14. Πξέπεη δειαδή, λα είλαη
πξφζθνξνη, αλαγθαίνη θαη stricto sensu αλάινγνη (η.ε. φρη ππέξκεηξα δπζαλάινγνη)
ζε ζρέζε πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζπληαγκαηηθά ζεκηηφ ζθνπφ15. Όζν εληνλφηεξνο
είλαη δε ν πεξηνξηζκφο, ηφζν πεξηζζφηεξν εκθαλήο θαη ζαθψο δηαγλψζηκε πξέπεη λα
είλαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ

πάληα (…) Η έλλνηα ηεο πγείαο φπσο πξνζηίζεηαη ζην άξζξν 5Α θαιχπηεη (…) φιεο ηηο
απεηιέο».
Καηά ηνλ Βνπηζάθε, «Η αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη νη λέεο δηαηάμεηο πεξί αηνκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ», ΝνΒ 2002, ζ. 13 ην δηθαίσκα απηφ, εηδηθή έθθαλζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αθεξαηφηεηα είλαη ακπληηθφ θη φρη θνηλσληθφ ππφ ηελ
έλλνηα ηνπ ά. 21§3: αληηθείκελν ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο σο ζηνηρείν
σο πξνο ην νπνίν έρεη ιφγν ην άηνκν σο απηφλνκν ππνθείκελν».
14

Βι. ηε ζεκειηψδε ηΔ 2112/1984 ζε Παξαξάο Π., Σύνηαγμα 2001, φ.π. ζ. 46 πνπ

θαζηέξσζε λνκνινγηαθά ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηΔ 2110/2003, ΕΔΔ 2004, 89, ηΔ
158/2004 ΕΔΚΑ 2004, 444 θαη Οξθαλνπδάθεο ., Η απσή ηηρ αναλογικόηηηαρ ζηην ελληνική
έννομη ηάξη, Θεζζαινλίθε, Δθδ. άθθνπια, 2003, Philippe X., Le contrôle de
proportionnalité dans les jurisprudances constitutionnelle et administratives françaises,
Paris, Economica, 1990.
15

ηΔ. Οι. 1991/2005.
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επηδησθφκελνπ ζθνπνχ16. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζέζπηζεο απφιπηεο απαγφξεπζεο
ηφζν ησλ ηπρεξψλ, φζν θαη ησλ ηερληθψλ παηγλίσλ ζηα internet cafe, ην ηΔ έθξηλε
φηη εηζάγεηαη κε αλαγθαίνο πεξηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ζην κέηξν πνπ
δελ εμαηξέζεθαλ απφ ηελ απαγφξεπζε ηα ηερληθά παίγληα17. Οκνίσο, ε ζσξεπηηθή
απαίηεζε ηφζν ηνπ πιεζπζκηαθνχ θξηηεξίνπ, φζν θαη ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο απφ
άιια θαξκαθεία γηα ηελ ίδξπζε θαξκαθείνπ, θξίζεθε κε αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζθνπνχ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ θαξκαθείσλ, θαζ’ φζνλ ην δηθαζηήξην
ζεψξεζε επαξθή ηελ πξνυπφζεζε ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο απφ άιια θαξκαθεία γηα
ηελ ίδξπζε θαξκαθείνπ18.
Δλ πξνθεηκέλσ εξσηάηαη εάλ νη ζθνπνί ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο, ηδίσο ε
εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο, πνπ είλαη ζπληαγκαηηθψο ζεκηηνί,
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε κέηξα νιηγφηεξν επαρζή απφ ηελ απφιπηε απαγφξεπζε
πνπ πξνέθξηλε ην ηΔ. Σίζεηαη δειαδή ην δήηεκα, εάλ ε πξφβιεςε ειαρίζησλ
απνζηάζεσλ εληφο ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε, κε δπλαηφηεηα
παξέθθιηζεο δπλάκεη εηδηθψο αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο δηνίθεζεο ή ε ad hoc
θξίζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαθηλδχλεπζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο απφ
νξηζκέλε δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα, σο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηελ απφιπηε
απαγφξεπζε πνπ δηέιαβε ην ηΔ ζηελ πξφζθαηε απφθαζή ηνπ, αληαπνθξίλνληαη
ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο θαη ππαγνξεχνληαη απφ ηελ αξρή
ηεο αλαινγηθφηεηαο.
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ηΔ 2110/2003: «Οη επηβαιιφκελνη απφ ην λφκν πεξηνξηζκνί πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνη

θαη αλαγθαίνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθνκέλνπ απφ απηνχο ζθνπνχ δεκνζίνπ ή
θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο θαη λα κελ είλαη δπζαλάινγνη ζε ζρέζε πξνο απηφλ. Αιιά κηα
λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ε επηινγή θαη ζέζπηζε ηεο νπνίαο απφθεηηαη βεβαίσο ζηελ,
δηαθεχγνπζα θαη’ αξρήλ ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν, νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηνλ λνκνζέηε σο πξνο
ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο, πξνζθξνχεη ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο φηαλ είλαη θαηά θνηλή αληίιεςε πξνθαλέο φηη ν επηβαιιφκελνο κε απηήλ
πεξηνξηζκφο είλαη απξφζθνξνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απφ ην λφκν ζθνπνχ, ή
δελ είλαη αλαγθαία, σο εθ ηνπ φηη ππεξαθνληίδεη ην ζθνπφ ηνχην, ή επξίζθεηαη ζε ζρέζε
δπζαλαινγίαο κέζνπ θαη ζθνπνχ. Όκσο, φζν πην έληνλνο είλαη ν εηζαγφκελνο κε ηε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε πεξηνξηζκφο ζηε ζθαίξα αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο, (…), ηφζν πεξηζζφηεξν
επηβάιιεηαη απφ ηελ εθηεζείζα αξρή λα είλαη εκθαλήο θαη ζαθψο δηαγλψζηκε ε
αλαγθαηφηεηα ελφο ηέηνηνπ πεξηνξηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απφ ην λφκν
ζθνπνχ. Απηφο ν ζθνπφο εμάιινπ πξέπεη λα είλαη θαηά θνηλή αληίιεςε εμαηξεηηθφο, ψζηε λα
κπνξεί, απφ απφςεσο αλαινγίαο κέζνπ πξνο ζθνπφ, λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηβνιή ελφο
ηέηνηνπ πεξηνξηζκνχ».
17

ηΔ 158/2004 ΕΔΚΑ 2004, 444.
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ηΔνι. 3665/2005 ΔΔΙΚΗ 2006, 391.
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5. Ζ Γηεζλήο χκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη ηελ ζεκαηνδφηεζε. Ζ
απζεληηθή εξκελεία θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ Ο.Ζ.Δ.
Ζ Γηεζλήο χκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη ηελ ζεκαηνδφηεζε
ππεγξάθε ζην πιαίζην ηνπ Ο.Ζ.Δ.. Θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Υεξζαίσλ
Κεηαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (United Nations Economic
Commission for Europe, UNECE), ε νπνία ππάγεηαη ζην Οηθνλνκηθφ θαη Θνηλσληθφ
πκβνχιην ηνπ Ο.Ζ.Δ. (Economic and Social Council). H Δπηηξνπή Υεξζαίσλ
Κεηαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζπγθξνηήζεθε ην 1947 θαη
έθηνηε παξέρεη έλα ζηαζεξφ πιαίζην δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη γηα ηελ
αλάιεςε ζπληνληζκέλεο δξάζεο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ δηεζλψλ
κεηαθνξψλ κε ηελ ζχγρξνλε εμαζθάιηζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Ζ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη θαηαξηίζεη
κέρξη ζήκεξα 56 δηεζλείο ζπλζήθεο ζηνλ ηνκέα ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, πνιιέο
απφ ηηο νπνίεο έρνπλ επηθπξσζεί θαη απφ ρψξεο εθηφο Δπξψπεο. Γχν απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ζπκβάζεηο είλαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο α) γηα ηελ νδηθή θπθινθνξία
θαη β) γηα ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε πνπ ππεγξάθεζαλ ζηελ Bηέλλε ηελ
8.11.1968.
Ζ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ζπγθξνηήζεη Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ νδηθή
αζθάιεηα (Working Party on Road Traffic Safety), ηελ νπνία ζπγθξνηνχλ εηδηθνί ζηελ
νδηθή αζθάιεηα απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. θνπφο ηεο
είλαη ε αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ νδηθή
αζθάιεηα. πγρξφλσο, ε νκάδα εξγαζίαο έρεη θαηαξηίζεη θαη δηαξθψο επηθαηξνπνηεί
κία δέζκε πξφηππσλ κέηξσλ γηα ηελ νδηθή θπθινθνξία θαη ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη
ζεκαηνδφηεζε (Consolidated Resolutions on Road Traffic (R.E.1) and on Road Signs
and Signals (R.E.2)). Σα πξνηεηλφκελα απηά κέηξα έρνπλ status soft law, η.ε. δελ
είλαη λνκηθψο δεζκεπηηθά, πιελ φκσο πεξηέρνπλ ξπζκίζεηο νη νπνίεο εξκελεχνπλ,
εμεηδηθεχνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ
θαηαξηηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Υεξζαίσλ Κεηαθνξψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην
σθέιηκν απνηέιεζκά ηνπο θαη ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ζηα θξάηε κέιε πνπ ηηο
έρνπλ επηθπξψζεη.
Δζράησο, ε Οκάδα Δξγαζίαο αλαζεψξεζε ην 15ν Θεθαιαίν ηνπ Φεθίζκαηνο γηα ηελ
Οδηθή Θπθινθνξία (Consolidated Resolution on Road Traffic (R.E.1), πνπ
ηηηινθνξείηαη «Γηαθήκηζε θαη Οδηθή Αζθάιεηα»19. ην θεθάιαην απηφ ππνδεηθλχεη ηα
θαηάιιεια κέηξα πνπ πξέπεη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα ιάβνπλ ψζηε λα
εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ην ά. 4 (d) (ii) ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο
Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή θπθινθνξία, ην νπνίν είλαη ηαπηφζεκν κε ην ά. 4 (b) ηεο
Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή
ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε (R.E.1 § 15.2) . Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο νξίδνπλ φηη
«απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζηο πάζεο πηλαθίδνο, εηδνπνηήζεσο, δηαγξακκίζεσλ ή
ζπζθεπήο, ήηηο ζα εδχλαην λα επηθέξε ζχγρπζηλ κεηά ησλ πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο ή
άιισλ ζπζθεπψλ ξπζκίζεσο ηεο θπθινθνξίαο, ή λα θαηαζηήζε ηαχηαο νιηγψηεξνλ
νξαηάο ή απνηειεζκαηηθάο, είηε λα πξνθαιέζε εθζάκβσζηλ εηο ηνπο

19

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION

ROUTIÈRES SUR SA CINQUANTE-TROISIÈME SESSION, Genève, 19-22 novembre
2007, ECE/TRANS/WP.1/113/13 décembre 2007, p. 8, 14 seq.
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ρξεζηκνπνηνχληαο ηαο νδνχο, είηε απφζπαζηλ ηεο πξνζνρήο ησλ, θαηά ηξφπνλ
δπλάκελνλ λα επηδξάζε επί ηεο αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο».
Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ θαη’ αξράο ηελ
γεληθή πξνυπφζεζε θαζηέξσζεο θαζεζηψηνο πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα
ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε ψζηε ην θξάηνο λα έρεη ζπλαθψο επαξθή επνπηεία.
πγρξφλσο, πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε κε θαλνληζηηθή πξάμε ζπγθεθξηκέλσλ
πξνδηαγξαθψλ φζνλ αθνξά ην ζρήκα, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ
δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ (§ 15.2.1).
Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ δηαθεκίζεσλ πξνηείλεηαη ε απαγφξεπζε φζσλ
πεξηέρνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα νξηζκέλε ηνπνζεζία θαη πεξηέρνπλ είηε βέινο
είηε έλδεημε απφζηαζεο∙ φζσλ αλαπαξάγνπλ ζχκβνια πηλαθίδσλ νδηθήο ζήκαλζεο ή
ζεκαηνδφηεζεο∙ φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ζρήκαηα, ρξψκαηα, ζχκβνια ή δηαζηάζεηο πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε κε ηελ νδηθή ζήκαλζε (§15.2.2.1). Δηδηθά γηα ηηο
θσηεηλέο δηαθεκίζεηο πξνηείλεηαη ε πξφβιεςε κέγηζηνπ νξίνπ θσηεηλφηεηαο θαη ε
απαγφξεπζε ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ιάκςε θαηεπζχλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ
νδψλ (§15.2.2.2).
Δηδηθή πξφβιεςε γίλεηαη γηα ηελ ζέζε ησλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο
νδνχο. ηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο θαη άιιεο παξφκνηεο νδνχο, η.ε. νδνχο πνπ
πξννξίδνληαη γηα θπθινθνξία κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη
πξφζβαζε απφ παξφδηεο ηδηνθηεζίεο20, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, νη ππαίζξηεο
δηαθεκίζεηο πξέπεη λα απαγνξεχνληαη εθφζνλ είλαη νξαηέο απφ ηνπο νδεγνχο, άιισο
ζε απφζηαζε 150 κέηξσλ απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ νδψλ. ηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο
θαη άιιεο παξφκνηεο νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ε απφζηαζε πξέπεη λα
θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε,
ψζηε λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ, ε νπηηθή επαθή ησλ νδεγψλ (§ 15.2.2.3.Β.i).
ηελ πεξίπησζε άιισλ νδψλ (πνπ δελ είλαη απηνθηλεηφδξνκνη ή νδνί εμνκνηνχκελνη
κε απηνχο), εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ε εζληθή λνκνζεζία πξέπεη λα θαζνξίδεη
ηελ ειάρηζηε απφζηαζε εθαηέξσζελ ηεο νδνχ, εληφο ηεο νπνίαο απαγνξεχεηαη ε
ππαίζξηα δηαθήκηζε (§ 15.2.2.3.Β.ii).
Δηδηθά γηα ηα πεδνδξφκηα νη αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη
ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο επί ησλ πεδνδξνκίσλ δελ πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ησλ
πεδψλ πνπ πιεζηάδνπλ ζε ζεκείν δηέιεπζεο πεδψλ θαη φηη δελ εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε
ησλ πεδψλ θαη ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξηθά ακαμίδηα (§ 15.2.2.3.Β.iii).
Απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ζπλάγεηαη φηη εληφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ νη δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο είλαη θαη’ αξρήλ επηηξεπηέο επί
ησλ πεδνδξνκίσλ, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη αξκφδηεο
αξρέο (§15.2.2.3 Α). Δίλαη απηνλφεην φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε νδηθή αζθάιεηα
πξέπεη λα είλαη ην πξψηηζην κέιεκα ησλ θξαηηθψλ αξρψλ.
Σα αλσηέξσ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε Οκάδα Δξγαζίαο δελ πεξηέιαβε ζηηο πξνηεηλφκελεο
ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ ηεο Βηέλλεο ηελ απφιπηε απαγφξεπζε,
πνπ πξνέθξηλε ην ηΔ. Σνχην απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη νη
πξφηππεο ξπζκίζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο έρνπλ ζπληαρζεί κε θχξην ζηφρν ηελ
δηαθχιαμε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ρσξίο λα ιακβάλνπλ εκθαλψο ππ’ φςηλ ηελ αλάγθε
20

Ά. 25§4 Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ηελ Οδηθή Κπθινθνξία.
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εμηζνξξφπεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, πξάγκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηδηαίηεξα
απζηεξφ ραξαθηήξα ηνπο. Δπνκέλσο, φρη κφλνλ ε απφιπηε απαγφξεπζε
δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο επί ησλ πεδνδξνκίσλ δελ απνδίδεη ην πλεχκα ησλ Γηεζλψλ
πκβάζεσλ ηεο Βηέλλεο, αιιά επηπξνζζέησο ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ππεξαθνληίδνληαο έηζη ηνλ ζθνπφ ηνπ ελ ιφγσ
πεξηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο
αλαινγηθφηεηαο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ην αλαγθαίν κέηξν δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ
ζπλδπαζκφ ηεο πξφβιεςεο γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ππαίζξηα δηαθεκηζηηθή
πξνβνιή, βάζεη ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ΟΖΔ πνπ αλσηέξσ εθηέζεθαλ,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ad hoc θξίζε γηα ην αλ παξαβιάπηεηαη in casu ε νδηθή
αζθάιεηα. Γηαθσηηζηηθφ είλαη ζπλαθψο ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην άιισλ θξαηψλ πνπ
έρνπλ επηθπξψζεη ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο ηεο Βηέλλεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
δηθαηνζπγθξηηηθήο αλάιπζεο πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο
Γαιιίαο θαη ηεο Αγγιίαο.
6. Γαιιηθφ δίθαην
Ζ ξχζκηζε ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηελ γαιιηθή έλλνκε ηάμε είλαη δηάζπαξηε ζε
πιείνλα λνκνζεηήκαηα. ρεηηθέο ξπζκίζεηο εληνπίδνληαη ζηνλ πεξηβαιινληηθφ θψδηθα,
ηνλ Θ.Ο.Θ, ηνλ πνιενδνκηθφ θψδηθα θαη ζε θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο21.
Αθεηήξηα αξρή είλαη ε ειεπζεξία ηεο δηαθεκηζηηθήο έθθξαζεο (L. 581-1 C.Env). Ζ ex
lege ηππνπνίεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο έθθξαζεο σο κνξθή άζθεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ
ιφγνπ, πέξαλ ηεο άξζεο ηεο ακθηζβήηεζεο εάλ ν εκπνξηθφο δηαθεκηζηηθφο ιφγνο
ρξήδεη πξνζηαζίαο σο κνξθή άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ή ηεο ειεπζεξίαο
ηνπ ιφγνπ ή θαη ησλ δχν, ζπλεθέιθεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο
θαη ησλ εξκελεπηηθψλ αξρψλ in dubio pro libertate θαη singularia non sunt
extendenda (θαηά ηελ εξκελεία ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ
ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ δηαθεκηζηηθή ειεπζεξία). πλάγεηαη πεξαηηέξσ φηη ε
γεληθή θαη απφιπηε απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο είηε de iure είηε de facto κε
δηνηθεηηθή πξάμε ηζνδπλακεί κε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη απαγνξεχεηαη 22. Κε
ηελ θαηνρχξσζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο δηαθεκηζηηθήο έθθξαζεο ζπλάπηεηαη θαη ε
θαζηέξσζε θαη’ αξρήλ θαζεζηψηνο πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο ζηελ δηνίθεζε, θαη
φρη πξνεγνχκελεο άδεηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ (Art. L581-6 C.
Env.).
Πέξαλ ηεο γεληθήο απαγφξεπζεο ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηα ραξαθηεξηζκέλα
θπζηθά θαη ηζηνξηθά κλεκεία, ηα εζληθά πάξθα θαη ηα δέληξα (Art. L. 581-4 C.Env) ν
λφκνο δηαθξίλεη κεηαμχ θαηνηθεκέλσλ θαη κε πεξηνρψλ. Δθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ
ε ππαίζξηα δηαθήκηζε απαγνξεχεηαη πιελ ησλ εηδηθψο θαζνξηζκέλσλ δσλψλ ζηηο
νπνίεο εμαηξεηηθψο επηηξέπεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε θαη νη νπνίεο πξέπεη λα
γεηηληάδνπλ κε πεξηνρέο θαηνηθίαο ή εκπνξηθήο ή βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηαο (Art.
581-7 C. Env.). Αληηζέησο, εληφο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ε ππαίζξηα δηαθήκηζε
είλαη θαη' αξρήλ επηηξεπηή (Art. 581-9 C. Env.), εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη γηα ην
κέγεζνο, ηελ ζπληήξεζε, θ.ιπ. πνπ έρνπλ ηεζεί κε ην Γηάηαγκα 80-923 ηεο 21εο
Λνεκβξίνπ 1980. Πξνβιέπνληαη κφλν νξηζκέλεο πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχκελεο
21

Βι. γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηελ γαιιηθή έλλνκε ηάμε Zavoli P.,

Réglementation de l'affichage publicitaire, Moniteur, Paris, 2007
22

CE 31 juill. 1996, Quetiyny.
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εμαηξέζεηο, φπσο π.ρ. νη πξνζηαηεπφκελεο ηνπνζεζίεο, νη δψλεο αξρηηεθηνληθήο,
νηθηζηηθήο ή αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο, νη φκνξξεο ζε εζληθά πάξθα πεξηνρέο, ηα
πεξηθεξεηαθά πάξθα, φπνπ ε ππαίζξηα δηαθήκηζε απαγνξεχεηαη (Art. 581-8 C. Env.).
Ο λφκνο δίδεη πεξαηηέξσ ηελ επρέξεηα ζηνπο ΟΣΑ λα θαζνξίδνπλ εληφο ησλ
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ δψλεο πεξηνξηζκέλεο ή εθηεηακέλεο δηαθήκηζεο ζηηο νπνίεο
ζέηνπλ απζηεξφηεξεο ή ειαζηηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ
θαζεζηψο, γηα ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (Art.
581-10 C. Env., Décret n° 80-924, 21 novembre 1980).
ηελ δηαθχιαμε ηδίσο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο απνβιέπνπλ νη πεξί ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο δηαηάμεηο ηνπ γαιιηθνχ Θ.Ο.Θ. Ζ δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ
πξνβιέςεσλ αθνινπζεί ελ πνιινίο ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο ηεο Βηέλλεο ηηο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ηεο επξσπατθήο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ. Ο λφκνο απαγνξεχεη θαη' αξράο ηελ
ππαίζξηα δηαθήκηζε φηαλ εμαηηίαο ηνπ ζρήκαηνο, ησλ ρξσκάησλ, ησλ ζπκβφισλ, ησλ
δηαζηάζεσλ ή ηεο ζέζεο δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ζχγρπζεο κε ηηο πηλαθίδεο νδηθήο
ζήκαλζεο (R 418-2(II) C. Route). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ απαγνξεχνληαη νη ππαίζξηεο
δηαθεκίζεηο πνπ ελδεηθλχνπλ νξηζκέλε ηνπνζεζία θαη πεξηέρνπλ βέινο ή ρηιηνκεηξηθή
απφζηαζε, ή πνπ αλαπαξάγνπλ ζχκβνιν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ νδηθή ζήκαλζε
(R 418-2(II) C. Route). Γηα ηνλ ίδην ιφγν απαγνξεχεηαη ν ζπλδπαζκφο νξηζκέλσλ
ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ, π.ρ. ηξίγσλν κε άζπξν ή θίηξηλν θφλην, νθηάγσλν κε
θφθθηλν θφλην , θχθινο κε θφθθηλν, κπιε ή άζπξν θφλην, ηεηξάγσλν κε θίηξηλν ή
άζπξν θφλην (R. 418-2 (III) C. Route). Σν πεξηερφκελν ησλ ά. 4(b) ηεο χκβαζεο
ηεο Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη ηελ ζεκαηνδφηεζε θαη 4 ηεο χκβαζεο ηεο
Βηέλλεο γηα ηελ νδηθή θπθινθνξία απνδίδεη ην ά. R.418-4 γαιι.Θ.Ο.Θ., ζχκθσλα κε
ην νπνίν απαγνξεχνληαη νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο δχλαληαη λα θαηαζηήζνπλ
ηηο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο νιηγφηεξν νξαηέο, ή απνηειεζκαηηθέο, είηε λα
πξνθαιέζνπλ εθζάκβσζε ζηνπο ρξεζηκνπνηνχληεο ηηο νδνχο, είηε λα απνζπάζνπλ
ηελ πξνζνρή ηνπο θαηά ηξφπν δπλάκελν λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηελ νδηθή
αζθάιεηα.
Πξνο επίηεπμε κείδνλνο αζθάιεηαο δηθαίνπ ε αλσηέξσ γεληθή ξήηξα
ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε επφκελεο δηαηάμεηο ηνπ γαιι.Θ.Ο.Θ. Θαη’ αξράο ν λφκνο
απαγνξεχεη ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ23 επί ησλ νδψλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθεκίζεσλ επί ησλ νρεκάησλ (R418-5 (I) C. Route). Παξέρεηαη
πάλησο λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ζηελ δηνίθεζε γηα ηελ εηζαγσγή -θαηά δηαθξηηηθή
επρέξεηα24- εμαηξέζεσλ απφ ηελ αλσηέξσ απαγφξεπζε αθ’ εληφο ζηνπο ρψξνπο
23

χκθσλα κε ην ά. L581-3 C. Env. δηαθεκηζηηθή επηγξαθή (enseigne publicitaire) είλαη

εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηα ηεινχκελε εληφο ηνπ θηεξίνπ ζην νπνίν αλαξηάηαη
ε επηγξαθή.
24

Σνχην έρεη ζεκαζία ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηεο νξζήο εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ

πεξηζηαηηθψλ θαη ηνπ νξζνχ λνκηθνχ ηνπο ραξαθηεξηζκνχ απφ ηελ δηνίθεζε. Δάλ ε δηνίθεζε
απνιαχεη δηαθξηηηθήο επρέξεηαο (pouvoir discrétionnaire), ειέγρεηαη κφλνλ ην πξφδειν
ζθάικα θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ (erreur manifeste d'appréciation).
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν έιεγρνο απηφο ραξαθηεξίδεηαη «πεξηνξηζκέλνο» (contrôle restraint). Βι.
π.ρ. CE, 25 mai 1990, AJDA 1990, p. 740 (έιεγρνο πεηζαξρηθήο θχξσζεο), CE, sect., 16 mars
1979, Rec. p. 120 (έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο δφθηκνπ ππαιιήινπ). Καηά ηα ινηπά ηφζν νη
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ζηάζκεπζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ ζηηο νδνχο, εθφζνλ ε δηαθήκηζε δελ είλαη
νξαηή απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νδψλ, θαη αθ’ εηέξνπ εληφο ησλ θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ φζνλ αθνξά ζηηο δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο (R418-5 (II) C. Route).
Πεξαηηέξσ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ25 απαγνξεχνληαη ελ γέλεη νη δηαθεκίζεηο ζε
αθηίλα 20 κέηξσλ απφ θάζε πιεπξά ησλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ
νδψλ26, εθφζνλ είλαη νξαηέο απφ απηέο. Θαη’ εμαίξεζε, επηηξέπνληαη ζηηο αλσηέξσ
νδνχο νη επηγξαθέο (νη νπνίεο αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηα ηεινχκελε εληφο ηνπ
θηεξίνπ επί ηνπ νπνίνπ αλαξηψληαη) ή νη πξνεηδνπνηεηηθέο επηγξαθέο (πνπ εηδνπνηνχλ
γηα δξαζηεξηφηεηα ηεινχκελε ζε θηήξην εγγχο ηεο επηγξαθήο), εθφζνλ δελ
εκπνδίδνπλ ηελ νξζή αληίιεςε ηεο νδηθήο ζήκαλζεο ή ηελ νδηθή αζθάιεηα κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν (R418-6 C. Route)27. ηελ πεξίπησζε ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαη
ησλ νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο (routes express)28 ε ππαίζξηα δηαθήκηζε
απαγνξεχεηαη ζε απφζηαζε 200 κέηξσλ εθαηέξσζελ ηεο νδνχ (R418-7 (ΗΗ) C.
Route)29.
λνκηθέο πιεκκέιεηεο (π.ρ. παξάβαζε θαλφλσλ ππέξηεξεο ηππηθήο ηζρχνο, ηδίσο ζπκθσλία
πξνο ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε) φζν θαη ε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα ηεο δηνίθεζεο
ειέγρνληαη δηθαζηηθψο.
25

Ωο θαηνηθεκέλε πεξηνρή (agglomération) νξίδεηαη ζηνλ γαιι.Κ.Ο.Κ. ε πεξηνρή ζηελ νπνία

είλαη ζπγθεληξσκέλα αθίλεηα, θείκελα ην έλα πιεζίνλ ηνπ άιινπ, ε είζνδνο θαη ε έμνδνο
απφ ηελ νπνία (πεξηνρή) ζεκεηψλεηαη κε εηδηθέο πξνο ηνχην πηλαθίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε νδφ
πνπ ηελ δηαηξέρεη ή ηελ πεξηβάιιεη (R110-2 C. Route).
26

Πξφθεηηαη αληίζηνηρα γηα ηηο routes nationales, chemins départementaux, voies

communales. Οη communes θαη départements νη απνηεινχλ ζηελ Γαιιία αληίζηνηρα ηνλ
πξψην θαη ηνλ δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ
αλήθνπλ νη voies communales θαη chemins départementaux αληίζηνηρα. Βι. ζπλαθψο ηνπο
ηίηινπο ΙΙ, ΙΙΙ θαη ΙV ηνπ Code de la voirie routière.
27

Οη επηγξαθέο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο επηγξαθέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εηδηθφηεξνπο, θαη ελ

πνιινίο απζηεξφηεξνπο φξνπο (σο πξνο ηελ ζέζε, ην κέγεζνο, ηελ θαηαζθεπή θ.ιπ.), ηνπ
Γηαηάγκαηνο 82-211 ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 1982.
28

Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο status νδνχ ηαρείαο θπθινθνξίαο βι. ηα άξζξα L. 151-1 -

L. 151-5 Code de la voirie routière.
29

Η γεληθή δηάηαμε ηνπ πνιενδνκηθνχ θψδηθα πνπ απαγνξεχεη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ

θάζε θαηαζθεπή ζε αθηίλα 100 κέηξσλ εθαηέξσζελ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ησλ νδψλ
ηαρείαο θπθινθνξίαο (routes express) θαη 75 κέηξσλ εθαηέξσζελ ησλ νδψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί κεγάιεο θπθινθνξίαο (routes classées à grande circulation) (L111-1-4 Code
de l'urbanisme) είλαη γεληθφηεξε, θαζ’ φζνλ αθνξά ζηελ απαγφξεπζε θάζε θαηαζθεπήο, θαη
φρη κφλνλ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. Ωο εθ ηνχηνπ γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε θαηηζρχνπλ
νη εηδηθφηεξεο θαη απζηεξφηεξεο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. βάζεη ηεο αξρήο lex
specialis derogat legi generali.
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Θαζ’ φζνλ αθνξά ζηηο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ νδνχο, ν λφκνο απαγνξεχεη ηελ
ππαίζξηα δηαθήκηζε θαη’ αξρήλ κφλνλ ζηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο θαη ηηο νδνχο
ηαρείαο θπθινθνξίαο (routes express) ζε αθηίλα 40 κέηξσλ εθαηέξσζελ απηψλ
(R418-7 (Η) C. Route). Αθφκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δηνίθεζε κπνξεί λα
ρνξεγεί άδεηεο ηνπνζέηεζεο ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ ζχκθσλα κε φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ίδηα (R 418-7 (Η) C. Route in fine). Ζ ππαίζξηα δηαθήκηζε
εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ απαγνξεχεηαη φκσο εάλ είλαη νξαηή απφ
απηνθηλεηφδξνκνπο ή νδνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απηνθηλεηφδξνκν θαζψο θαη
νδνχο ηαρείαο θπθινθνξίαο ή εζληθέο νδνχο, πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο θαηνηθεκέλεο
πεξηνρήο (Art. 9 Décret n° 80-923, 21 novembre 1980). πλάγεηαη e contrario απφ ηηο
αλσηέξσ ξπζκίζεηο φηη εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ε ππαίζξηα δηαθήκηζε είλαη
επηηξεπηή ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο νδψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη γεληθνί φξνη, η.ε. ε
κε δηαθηλδχλεπζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ
αθνξνχλ ζην κέγεζνο, ην ζρήκα, ηελ ζέζε, ηελ θσηεηλφηεηα θ.ιπ.30. Σνχην
επηξξσλχεηαη αθ’ ελφο απφ ηελ γεληθή δηάηαμε ηνπ ά. L581-9 γαιι. Πεξηβαιινληηθνχ
Θψδηθα πνπ θαζηεξψλεη ηελ αξρή ηνπ επηηξεπηνχ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο εληφο
ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη αθ’ εηέξνπ απφ ηελ εξκελεπηηθή αξρή singularia non
sunt extendenda πνπ είλαη επαθφινπζν ηεο θαηνρχξσζεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο
δηαθεκηζηηθήο έθθξαζεο ζην ά. L. 581-1 γαιι. Πεξηβαιινληηθνχ Θψδηθα31.
Σν γαιιηθφ δίθαην, πνπ παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ, δνκείηαη επί ηε βάζεη ησλ Γηεζλψλ
πκβάζεσλ ηεο Βηέλλεο. Τηνζεηεί θαη’ αξράο ηελ γεληθή ξήηξα ηεο απαγφξεπζεο ηεο
ππαίζξηαο δηαθήκηζεο φηαλ πξνθαιείηαη θίλδπλνο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Οη θαλφλεο
πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηελ γεληθή ξήηξα δηαθξίλνπλ κεηαμχ θαηνηθεκέλσλ θαη κε
πεξηνρψλ. ηηο πξψηεο, ε ππαίζξηα δηαθήκηζε είλαη θαη’ αξρήλ επηηξεπηή ελψ ζηηο
δεχηεξεο θαηά θαλφλα απαγνξεχεηαη ζε νξηζκέλε απφζηαζε απφ ηηο νδνχο.
Πεξαηηέξσ δίδεηαη ζηελ δηνίθεζε ε δπλαηφηεηα λα παξεθθιίλεη, ζε πεξηνξηζκέλν
βαζκφ, απφ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πεξηνξηζκνί κε
αλαγθαίνη in casu.

30

Οη εηδηθφηεξεο απηέο πξνυπνζέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην Γηάηαγκα 80-923 ηεο 21εο

Ννεκβξίνπ 1980.
31

Πξβι. πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο αξρήο singularia non sunt extendenda sine necessitate

ζηηο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ: C - 150/77 – Bertrand, ECR 1978, 1431 (n. 17 seq), C-269/95 –
Benincasa, ECR 1997 I-3767 (n. 13), πνπ αθνξνχλ ζηελ ζηελή εξκελεία ησλ ά. 13, 14
πκβ.Βξπμ. 1968. Οκνίσο γηα ηελ έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή C-361/89 – Di Pinto, ECR 1991 I1189 (n. 15-19), C-45/96 – Dietzinger, ECR 1998 I-1199. Γηα ηελ ζηελή εξκελεία ηνπ ά. 5
πκβ.Ρσκεο (άξζξν 29 EGBGB) βι. ηελ απφθαζε ηνπ γεξκ. FCJ in BGHZ 135, 124 (133
seq.). Xavier R. C., Latim no direito, 5a ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2000, p. 213,
214, θαηά ηνλ νπνίν νη ιαηηληθέο δηθατθέο αξρέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο ππμίδα γηα ηνλ
εξκελεπηή ηνπ δηθαίνπ. Kock M. “Essentially biological processes: the interpretation of the
exception under Article 53(b) of the European Patent Convention” (2007) 2 Journal of
Intellectual Property Law & Practice 286, Schilling T. “The Jurisprudence of Constitutional
Conflict: Some Supplementations to Mattias Kumm” (2006) 12 European Law Journal 173.
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7. Αγγιηθφ δίθαην
Ζ ξχζκηζε ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηελ Αγγιία ππάγεηαη ζπζηεκαηηθά ζην
πνιενδνκηθφ δίθαην. Γηαθνξνπνηείηαη φκσο απφ ηνλ stricto sensu πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ θαζψο ν λφκνο θαζηεξψλεη έλα ζχζηεκα sui generis ειέγρνπ, πνπ δελ
εκπίπηεη ζην θαζεζηψο ησλ πνιενδνκηθψλ αδεηψλ32. Σν ζχζηεκα απηφ δηαζέηεη πιένλ
έληνλα ζηνηρεία απνξξχζκηζεο (deregulation)33, θαζψο θξαηνχζα λνκνζεηηθή ηάζε
είλαη ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο ζε
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ε δηαηήξεζε ηεο απαίηεζεο εηδηθήο
άδεηαο κφλνλ φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν δεδνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο
πεξηβάιινλ, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πεξηνίθσλ θαη ηελ δεκφζηα αζθάιεηα34.
Κε ηππηθφ λφκν ηίζεληαη κφλνλ ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ εληνρνχλ ηελ ζπλαθή
θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή δξάζε. Ο θχξηνο φγθνο ηεο ξχζκηζεο πεξηέρεηαη ζε
θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη εμεηδηθεχεηαη κε εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο ηεο
δηνίθεζεο.
Ο Town and Country Planning Act 1990 πεξηέρεη εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε πνπ επηηξέπεη
ηελ εηζαγσγή ιεπηνκεξνχο ξχζκηζεο ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο κε ππνπξγηθή
απφθαζε (s. 220(1)). πλαθψο έρνπλ εθδνζεί νη Town and Country Planning (Control
of Advertisements) Regulations 2007 (S.I. 2007 No. 783), πνπ ζπληζηνχλ ηελ ζρεηηθή
θαλνληζηηθή ξχζκηζε, ε ηζρχο ηεο νπνίαο άξρηζε ηελ 6 ε Απξηιίνπ 2007.
Ζ αλσηέξσ λνκνζεηηθή δηάηαμε (Town and Country Planning Act 1990, s. 220(1))
θαζνξίδεη θαηά δεζκεπηηθφ ηξφπν ηελ ηειενινγία ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο
ππαίζξηαο δηαθήκηζεο: νθείιεη λα απνβιέπεη απνθιεηζηηθά ζηελ πξναγσγή ηεο
32

Ratcliffe J., Stubbs M., Shepherd M., Urban Planning and Real Estate Development,

Taylor & Francis, 2004, p. 49. ηηο πεξηπηψζεηο πάλησο πνπ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία νκνηάδεη πξνο απηήλ ηεο
ιήςεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Βι. Explanatory Memorandum to the Town and Country Planning
(Control of Advertisements) Regulations 2007 (S.I. 2007 No. 783), n. 2.2.
33

Γηα ην θαηλφκελν ηεο απνξξχζκηζεο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο βι. Γθηδάξε Α.,

Οι νέοι μησανιζμοί πεπιβαλλονηικήρ πολιηικήρ, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, 2003, θεθ. 1. Βι.
αθφκε γηα ηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην πιαίζην ηεο βειγηθήο έλλνκεο ηάμεο Escarmelle J.F., Hujoel L. “Privatisation and deregulation: Its implementation in Belgium”, (1986) 57
Annals of Public and Cooperative Economics 253.
34

Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007 (S.I. 2007 No.

783), (ηδίσο Sch. 3), πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηνπο Town and Country Planning (Control of
Advertisements) Regulations 1992. Η απνξξχζκηζε ήηαλ κηα απφ ηηο θχξηεο πξνηάζεηο ηνπ
Department of the Environment, Transport and the Region, Consultation Paper “Outdoor
Advertisement Control”, July 1999. Πξβι. Ratcliffe J., Stubbs M., Shepherd M., Urban
Planning and Real Estate Development, op. cit., p. 49.
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δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ( amenity). Ζ
ζεκαζία ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηεο s. 220(1) έγθεηηαη ζην φηη νη γεληθέο ξήηξεο
ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο amenity δελ ζπληζηνχλ απιέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο,
κε πξνγξακκαηηθφ – κε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, αιιά δεζκεπηηθά λνκηθά θξηηήξηα, ε
ηήξεζε ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη δηθαζηηθψο θαηά ηνλ έιεγρν ηφζν ησλ θαλνληζηηθψλ,
φζν θαη ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζπλαθψο. Σα αλσηέξσ
δχν θξηηήξηα απνηεινχλ ηνπο κφλνπο λφκηκνπο ιφγνπο πεξηνξηζκνχ ηεο
δηαθεκηζηηθήο ειεπζεξίαο35. Ο πξνεμάξρσλ ραξαθηήξαο ηνπο επηβεβαηψλεηαη ζηνπο

Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007 (S.I. 2007
No. 783). χκθσλα κε ηελ s. 3, νη ηνπηθέο πνιενδνκηθέο αξρέο (θαηά θαλφλα ηα
δεκνηηθά ζπκβνχιηα), νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε
απνθάζεηο ηνπο απνθιεηζηηθά πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο
αζθάιεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο (ηεο amenity). Δμάιινπ,
ε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ
δηαβίσζεο ζπληζηνχλ ex lege γεληθέο πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο θάζε δηαθήκηζεο.
Σα ξεζέληα θέξνληα ζηνηρεία ηεο ξχζκηζεο, ήηνη ε amenity θαη ε δεκφζηα αζθάιεηα
ζπληζηνχλ γεληθέο ξήηξεο, πνπ δελ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη απφ ηνλ λνκνζέηε. Σν
έξγν απηφ αλήθεη επνκέλσο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ λνκνινγία πνπ ζπλεπηθνπξνχληαη
ζην έξγν ηνπο απφ ηηο εγθπθιίνπο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο δηνίθεζεο.
Ζ amenity είλαη δπζκεηάθξαζηνο φξνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ, θαη αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιαηζζεζία θαη ηελ
ζειθηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη δηακφξθσζε ησλ
νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηξφπν ψζηε ε δηαβίσζε ζε
έλα κέξνο λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην επράξηζηε. Ζ amenity πεξηιακβάλεη θαηά
ηνχην ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλεο ηνπνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ηπρφλ ηζηνξηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ, πνιηηηζηηθνχ ή άιινπ παξφκνηνπ ελδηαθέξνληνο
πνπ παξνπζηάδεη36. Θάζε ππαίζξηα δηαθήκηζε νθείιεη λα ζέβεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
απηά (Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007 ,
Sch. 2(3), (5)). Ζ ζρεηηθή θξίζε ηεο πνιενδνκηθήο αξρήο δηαηππψλεηαη in casu βάζεη
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Έηζη, πηζαλφλ λα
επηηξαπεί κεγάινπ κεγέζνπο δηαθεκηζηηθφ παλφ ζε βηνκεραληθή ή εκπνξηθή πεξηνρή
εληφο πφιεσο, φρη φκσο πιεζίνλ δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ37. Οπζηψδεο ζηνηρείν ην νπνίν
νθείιεη λα ιακβάλεη ζπλαθψο ππ’ φςηλ ε δηνίθεζε είλαη ηα νηθεία πνιενδνκηθά θαη
ρσξνηαμηθά ζρέδηα, πνπ νξίδνπλ κεηαμχ άιισλ ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο38, 39.
35

Η δηαθεκηζηηθή ειεπζεξία ζπλάπηεηαη κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ην δηθαίσκα

ηδηνθηεζίαο, πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην ά. 10 θαη ην 1ν ΠΠ ΔΓΑ, ε νπνία εηζήρζε ζηελ
αγγιηθή λνκνζεζία κε ηνλ Human Rights Act 1998.
36

Town and Country Planning (Control of Advertisements) (England) Regulations 2007 (S.I.

2007 No. 783), s. 3(2)(α), J. B. Cullingworth, Vincent Nadin, Town and Country Planning in
the UK, Routledge, 2001, p. 144.
37

Department for Communities and Local Government, Outdoor advertisements and signs:

a guide for advertisers, June 2007, p. 27.
38

Town and Country Planning (Control of Advertisements) (England) Regulations 2007 (S.I.

2007 No. 783), s. 3(1)(α).
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Οη Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007
πξνζέδσζαλ ζηελ έλλνηα ηεο amenity θαη ερεηηθή δηάζηαζε (aural amenity) πέξαλ
ηεο νπηηθήο (visual amenity)40. Ζ πξνζζήθε απηή ππνδεηθλχεη ζηηο αξκφδηεο
πνιενδνκηθέο αξρέο λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ θαηά ηελ κφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπο ηελ
ηπρφλ παξαγσγή ζνξχβνπ απφ ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε41.
Πεξηνρέο κε ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ ή αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ ή θπζηθφ
θάιινο κπνξνχλ λα αλαθεξπρζνχλ Πεξηνρέο Δηδηθνχ Διέγρνπ (Areas of Special
Control), ζηηο νπνίεο ηζρχνπλ απζηεξφηεξνη φξνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ
δηαθεκίζεσλ. ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη θαη’ αξρήλ κφλνλ δηαθεκίζεηο γηα ηηο
νπνίεο δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα ηεο αξρήο42. Θαη’ εμαίξεζε ε ηνπηθή
πνιενδνκηθή αξρή κπνξεί λα παξάζρεη εηδηθή άδεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ
δηαθεκίζεσλ εληφο ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθνχ Διέγρνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπηθά δξψκελα, επηγξαθέο πνπ επιφγσο απαηηνχληαη γηα
ηελ ππφδεημε ηεο θαηεχζπλζεο πξνο νξηζκέλν πξννξηζκφ, δηαθεκίζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηέινο δηαθεκίζεηο πνπ ππάγνληαη ζε
θάπνηα απφ ηηο ππνθαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα, πιελ δελ
39

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζρεηηθή θξίζε ηεο αξρήο δελ κπνξεί θαη’ αξρήλ λα αθνξά ζην

πεξηερφκελν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο (αλ π.ρ. είλαη παξαπιαλεηηθφ) ή ηελ ηπρφλ
πξνζβνιή ηεο δεκνζίαο αηδνχο. Αξκφδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ είλαη
ε Advertising Standards Authority. Βι. ζρεηηθά Department for Communities and Local
Government, Circular 03/2007 (29 March 2007) p. 7, Department for Communities and Local
Government, Outdoor advertisements and signs: Α guide for advertisers, June 2007, p. 28.
Καη’ εμαίξεζε επηηξέπνληαη πεξηνξηζκνί ζην πεξηερφκελν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο
εθφζνλ ηνχην επηβάιιεη ε amenity ή ε δεκφζηα αζθάιεηα Town and Country Planning
(Control of Advertisements) (England) Regulations 2007 (S.I. 2007 No. 783), s. 3(4). Γηα
ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο κπνξεί λα απαγνξεπζεί ππαίζξηα δηαθήκηζε πνπ
παξέρεη εζθαικέλεο θαηεπζχλζεηο ζηνπο νδεγνχο. Οκνίσο, ην ρξψκα, ην κέγεζνο θαη ε
πνζφηεηα ησλ γξακκάησλ θαζψο θαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα ιεθζεί ππ’
φςηλ ζην πιαίζην ηνπ θξηηεξίνπ ηεο amenity. Department for Communities and Local
Government, Circular 03/2007 (29 March 2007) p. 8 pr.
40

Town and Country Planning (Control of Advertisements) (England) Regulations 2007 (S.I.

2007 No. 783), s. 2(1).
41

Explanatory Memorandum to the Town and Country Planning (Control of Advertisements)

Regulations 2007 (S.I. 2007 No. 783), n. 7.2.
42

Η πξάμε εγθαζίδξπζεο Πεξηνρήο Δηδηθνχ Διέγρνπ κπνξεί λα ζέηεη απζηεξφηεξεο

πξνυπνζέζεηο γηα θαζεκηά απφ ηηο ππνθαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα ηεο
Αξρήο. Department for Communities and Local Government, Outdoor advertisements and
signs:
a guide for advertisers, June 2007, p. 32.
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πιεξνχλ ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνθαηεγνξίαο απηήο (Town and Country
Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007 s. 20)43. Σελ απφθαζε γηα
ηελ εγθαζίδξπζε Πεξηνρήο Δηδηθνχ Διέγρνπ ιακβάλνπλ νη ηνπηθέο πνιενδνκηθέο
αξρέο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ (Town and Country Planning (Control
of Advertisements) Regulations 2007 s. 20 seq., sch. 5).
Τπνζηεξίδεηαη φηη νη δηαθεκίζεηο δελ αξκφδνπλ γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο ζηελ χπαηζξν,
η.ε. εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο. ηα
ρσξηά νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο πξέπεη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν κέγεζνο. ηηο αζηηθέο
πεξηνρέο, φπνπ ππάξρνπλ (θαη) εκπνξηθέο ή βηνκεραληθέο ρξήζεηο, θαζψο θαη
παξαπιεχξσο ησλ νδψλ, νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αξκνλία
κε ην κέγεζνο ησλ θηεξίσλ ηεο πεξηνρήο44.
Ζ δεχηεξε βαζηθή αξρή, πνπ δηέπεη ηελ ξχζκηζε ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, είλαη ε
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Θακία ππαίζξηα δηαθήκηζε δελ πξέπεη λα ζέηεη
ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο, ηνπο ιηκέλεο,
ηηο ζαιάζζηεο νδνχο, ηα αεξνδξφκηα, θαη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο ( Town and Country
Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007 Sch. 2(2)(a)). Ζ δεκφζηα
αζθάιεηα πεξηιακβάλεη επνκέλσο ηελ αζθαιή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία θάζε
ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, η.ε. ηνπ νδηθνχ, ζαιάζζηνπ, αεξνπνξηθνχ θαη
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. θνπφο είλαη ε αζθάιεηα φρη κφλνλ ησλ επνρνχκελσλ αιιά
θαη ησλ πεδψλ. Οη αξκφδηεο πνιενδνκηθέο αξρέο νθείινπλ λα εμεηάδνπλ ηελ πηζαλή
αληίδξαζε ησλ νδεγψλ ζηηο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο πνπ είλαη νξαηέο απφ ηελ νδφ, ηελ
πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ζχγρπζεο κε ηελ νδηθή ή ζηδεξνδξνκηθή ζήκαλζε, ηελ ηπρφλ
παξεκβνιή ζε φξγαλα πινήγεζεο ή ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηηο ζαιάζζηεο ή
αεξνπνξηθέο ζπγθνηλσλίεο θ.η.η. (Town and Country Planning (Control of
Advertisements) Regulations 2007 Sch. 2(2)(a))45. Οκνίσο, πξέπεη λα είλαη αζθαιείο
νη εγθαηαζηάζεηο επί ησλ νπνίσλ αλαξηψληαη νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο ( Town and
Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007 Sch. 2(4)), ελψ ε
αζθάιεηα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη θαη φηαλ αθαηξείηαη νξηζκέλε δηαθεκηζηηθή
επηγξαθή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (Town and Country Planning (Control of
Advertisements) Regulations 2007 Sch. 2(5)).
Ζ δεκφζηα αζθάιεηα εξκελεχεηαη κε επξχηεηα. Γίλεηαη πιένλ δεθηφ φηη ζε απηήλ
ππάγεηαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζπλήζσλ πεξηπηψζεσλ, ε πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ
43

Βι. θαη Department for Communities and Local Government, Outdoor advertisements and

signs:
a guide for advertisers, op. cit.
44
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εγθιήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε νη ππαίζξηεο
δηαθεκίζεηο λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θακεξψλ πνπ
έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο, παξαθνινχζεζεο θαη ελ γέλεη
αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, δηαπίζησζεο ηξνραίσλ παξαβάζεσλ θαη ειέγρνπ ηεο
θπθινθνξίαο (Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations
2007 Sch. 2(2)(c))46. Σνχην κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε δηφηη ε δηαθήκηζε πεξηνξίδεη ην
νπηηθφ πεδίν ηεο θάκεξαο είηε δηφηη εκπνδίδεηαη ε θαζαξή θαηαγξαθή ησλ εηθφλσλ
απφ ην θσο πνπ ηπρφλ εθπέκπεη ε δηαθήκηζε47.
Θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηελ δεκφζηα
αζθάιεηα νη αξρέο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ φηη ν θχξηνο ζηφρνο ησλ
δηαθεκίζεσλ είλαη λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη άζηνρν λα
ζεσξείηαη φηη θάζε δηαθήκηζε, σο εθ ηνπ ραξαθηήξα ηεο, απνζπά θαηά ηξφπν
αλεπίηξεπην ηελ πξνζνρή ησλ επνρνχκελσλ θαη ησλ πεδψλ. Αληηζέησο, θαηά ηελ
δηαθξίβσζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ηεο δηαθήκηζεο ζηελ δεκφζηα αζθάιεηα,
θξίζηκν είλαη λα δηαπηζηψλεηαη εάλ ε ππαίζξηα δηαθήκηζε, εμαηηίαο ηεο κνξθήο ηεο ή
ηνπ ζεκείνπ φπνπ ηνπνζεηείηαη, κπνξεί λα απνζπάζεη ζε ηέηνην βαζκφ ηελ πξνζνρή
ή λα πξνθαιέζεη ηφζν κεγάιε ζχγρπζε ψζηε λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ζε πξφζσπα πνπ
επηδεηθλχνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ θνηλσλνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
αζθάιεηαο ησλ ηδίσλ θαη ησλ άιισλ48.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δένλ λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ
ηνπνζέηεζε ππαίζξηαο δηαθήκηζεο παξαπιεχξσο νδψλ ζε ζεκεία φπνπ ε πξνζνρή
ησλ νδεγψλ νθείιεη λα είλαη ηεηακέλε, φπσο νη δηαζηαπξψζεηο, ε θπθιηθή ζπκβνιή
νδψλ, ηα ζεκεία δηέιεπζεο πεδψλ θαη νη ρακεινχ χςνπο γέθπξεο49. ε γεληθέο
γξακκέο δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα αζθαιείαο νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο πνπ
βξίζθνληαη ζε εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ηνπνζεζία, νη επηγξαθέο ζηελ πξφζνςε
θαηαζηεκάησλ, ηα θαλνληθνχ κεγέζνπο δηαθεκηζηηθά πάλει ( normal poster panels)
θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ δελ θξχβνπλ ηνλ νξίδνληα50.
Αληηζέησο, επηθίλδπλεο γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα κπνξεί λα είλαη νη ππαίζξηεο
δηαθεκίζεηο νη νπνίεο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ή ηεο ζέζεο ηνπο δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε
ζηνπο νδεγνχο, πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηά ηνπο, απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο ιφγσ
ηεο αζπλήζηζηεο θχζεο ηνπο, ή θαζηζηνχλ ηελ νδηθή ζήκαλζε νιηγφηεξν νξαηή ή
απνηειεζκαηηθή. Οκνίσο εθείλεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ νξαηφηεηα πάλσ απφ ηηο νδνχο∙
νη θσηηδφκελεο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, ζηηο νπνίεο ε πεγή θσηηζκνχ είλαη νξαηή απφ
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο νδνχ ή πνπ εμαηηίαο ηνπ ρξψκαηφο ηνπο κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε κε θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, ή πνπ εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ή
46
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ηεο θσηεηλφηεηάο ηνπο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ εθζάκβσζε ζηνπο νδεγνχο, ή λα
απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, ηδίσο φηαλ ν θαηξφο είλαη βξνρεξφο ή νκηριψδεο∙
εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηλνχκελα ζηνηρεία (ή ζηνηρεία πνπ δίδνπλ ηελ εληχπσζε
φηη θηλνχληαη)∙ εθείλεο πνπ απαηηνχλ εγγχηεξε κειέηε εθφζνλ ηνπνζεηνχληαη ζε
ζεκείν πνπ νη πεδνί θηλδπλεχνπλ απφ ηα δηεξρφκελα νρήκαηα, θαζψο θαη εθείλεο πνπ
ηνπνζεηνχληαη ζε ζηελνχο δξφκνπο θαη θάλνπλ ηνπο πεδνχο λα κπαίλνπλ ζηνλ δξφκν
γηα λα ηηο δνπλ ∙ εθείλεο πνπ νκνηάδνπλ κε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, θαη κπνξεί λα
γίλνπλ εζθαικέλα αληηιεπηέο σο ηέηνηεο φπσο π.ρ. φζεο πεξηέρνπλ θφθθηλνπο
θχθινπο, ζηαπξνχο ή ηξίγσλα ή κεγάια βέιε ρσξίο κεγάιν ζπλνδεπηηθφ θείκελν, ή
θαινχλ ηνπο νδεγνχο λα ζηξίςνπλ ρσξίο λα ππάξρεη επαξθήο απφζηαζε απφ ηελ
ζηξνθή51. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ζπρλά δπλαηφλ λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη γηα
ηελ νδηθή αζθάιεηα κε ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ή ηνπ ζρήκαηνο ή ηεο ζέζεο ηεο
δηαθήκηζεο52.
Ζ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ θνηλσλνχ ν νπνίνο ιακβάλεη εχινγα
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο δηθήο ηνπ αζθάιεηαο, φζν θαη ησλ άιισλ, παξέρεη
ην αλαγθαίν πεξηζψξην γηα ιεινγηζκέλε ρξήζε ηεο δηαθεκηζηηθήο ειεπζεξίαο κε
παξάιιειε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Δπηηξέπεη, δειαδή, ηελ πξαθηηθή
ελαξκφληζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ε νπνία
(ελαξκφληζε) πξνυπνζέηεη φηη θαλέλα αγαζφ δελ ππείθεη απνιχησο ζην άιιν.
εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ην θξηηήξην ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο δελ είλαη θαη’ αλάγθε
αξλεηηθφ, δει. δελ απνηειεί πάληνηε ιφγν απαγφξεπζεο ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο ελδέρεηαη λα πξνάγνπλ ηελ
δεκφζηα αζθάιεηα, φπσο π.ρ. φηαλ θαηεπζχλνπλ θαηά ηξφπν αζθαιή ηνπο νδεγνχο
ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο53. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε πξναγσγή ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ σο ζεηηθφ ζηνηρείν γηα λα επηηξαπεί ε δηαθήκηζε.
Παξά ην γεγνλφο φηη νη δχν βαζηθέο αξρέο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο, η.ε. ε δεκφζηα αζθάιεηα θαη ε amenity εκθαλίδνληαη prima facie
δηαθξηηέο, ζηελ πξάμε ε παξαπιεξσκαηηθή εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ κείδνλα
πξνζηαζία ακθνηέξσλ. Σνχην ηζρχεη ηδίσο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
αζθάιεηαο κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
πνηφηεηαο δσήο (amenity). Έλα απφ ηα θχξηα κέζα πξνζηαζίαο ηεο amenity είλαη νη
Πεξηνρέο Δηδηθνχ Διέγρνπ. Ο λφκνο κάιηζηα νξίδεη expressis verbis φηη ε εγθαζίδξπζε
Πεξηνρήο Δηδηθνχ Διέγρνπ επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη φρη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ( Town and
Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007, s. 20(6)). Δληνχηνηο,
ζηελ πξάμε νη κε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζηελ χπαηζξν πξνζηαηεχνληαη θαηά θαλφλα
σο Πεξηνρέο Δηδηθνχ Διέγρνπ. Έηζη, απαγνξεχεηαη ζηελ πξάμε ζε κεγάιν βαζκφ ε
ππαίζξηα δηαθήκηζε επί ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ησλ ινηπψλ νδηθψλ αμφλσλ εθηφο
θαηνηθεκέλσλ (αζηηθψλ) πεξηνρψλ. Σνχην δηφηη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκίζεσλ
απηψλ απαηηείηαη –θαηά ην γεληθφ θαζεζηψο– εηδηθή άδεηα θαη εληεχζελ απαγνξεχεηαη
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ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε Πεξηνρέο Δηδηθνχ Διέγρνπ54. Δμάιινπ, αθφκε θαη αλ ε πεξηνρή
απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη απηνθηλεηφδξνκνο δελ έρεη νξηζηεί Πεξηνρή Δηδηθνχ Διέγρνπ,
ηφζν γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο φζν θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο πξνηείλεηαη ε
απαγφξεπζε ηνπνζέηεζεο ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ55.
Γεδνκέλνπ φηη ν λφκνο δελ εμεηδηθεχεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ( amenity) ή ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, νη
ηνπηθέο πνιενδνκηθέο αξρέο, ράξηλ κείδνλνο αζθάιεηαο δηθαίνπ, ζπρλά πηνζεηνχλ
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ζηηο νπνίεο εμεηδηθεχνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Οη
θαηεπζπληήξηεο απηέο νδεγίεο είλαη ρξήζηκεο δηφηη θαζηζηνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ
αξρψλ πξνβιέςηκεο, δηαζθαιίδνπλ ηελ ζπλέπεηα ηεο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθήο θαη
σο εθ ηνχηνπ ζσξαθίδνπλ ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ίζε
κεηαρείξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δληνχηνηο, δελ αξθεί ε δηαπίζησζε φηη δελ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ νδεγηψλ απηψλ, γηα λα απνξξηθζεί νξηζκέλε αίηεζε
ρνξήγεζεο άδεηαο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο (φπνπ απηή απαηηείηαη). O λνκνζέηεο
ζθνπίκσο δελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηηο γεληθέο ξήηξεο ηεο amenity θαη ηεο δεκφζηαο
αζθάιεηαο, ψζηε λα ππάξρεη ad hoc θξίζε ηνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, πνπ
ιακβάλεη ππ’ φςηλ ην ζχλνιν ησλ θξίζηκσλ ζε θάζε πεξίπησζε παξαγφλησλ θαη
κπνξεί πξνζαξκφδεηαη ζηελ ηδηνκνξθία ηεο θάζε πεξίπησζεο. Οη θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη ηνπηθέο πνιενδνκηθέο αξρέο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο
παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ, πιελ ε επίθιεζή ηνπο δελ αξθεί γηα
ηελ πιεξφηεηα ηεο αηηηνινγίαο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο56.
Οη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο57:
α) Απηέο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηνπηθψλ πνιενδνκηθψλ αξρψλ ( Town
and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007, s. 1(3), 4(2)),
Sch. 1).
Οη δηαθεκίζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ ήζζνλα θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα θαη
θαηά θαλφλα επεξεάδνπλ ειάρηζηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ
πεξηνίθσλ. Γελ απαιιάζζνληαη φκσο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ απφ ηελ ππνρξέσζε
ηήξεζεο ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ λνκηκφηεηαο θάζε ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ήηνη
ζπγθαηάζεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ νπνίνπ αλαξηάηαη ε δηαθήκηζε,
δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη κε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
πνηφηεηαο δσήο (Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations
2007 Sch. 2). ηελ θαηεγνξία απηήλ εκπίπηνπλ ελδεηθηηθά φζεο δηαθεκίζεηο
βξίζθνληαη ζε πεξίθιεηζηνπο ή εζσηεξηθνχο ρψξνπο π.ρ. ζε ζηδεξνδξνκηθνχο
ζηαζκνχο, γήπεδα ή πνιπθαηαζηήκαηα58, φζεο θείληαη επί νρεκάησλ, απνηεινχλ
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ηκήκα νηθνδνκήο (π.ρ. επηγξαθή ραξαγκέλε ζε πξφζνςε θηεξίνπ), βξίζθνληαη ζε
αληιίεο βελδίλεο ή κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο, φζσλ ηελ ηνπνζέηεζε επηηάζζεη
εηδηθφο λφκνο, ε νδηθή ζήκαλζε θαζψο θαη νη ζεκαίεο θξαηψλ θαη ηεο Δ.Δ. (Town and
Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007, Sch. 1)
β) Απηέο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα ηεο αξρήο, εθφζνλ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (γηα ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη ε αξρή ρνξεγεί
ζησπεξή ζπγθαηάζεζε, deemed consent)59 (Town and Country Planning (Control of
Advertisements) Regulations 2007, s. 4(1)(b), 6). Ο λφκνο πεξηιακβάλεη 14
ππνθαηεγνξίεο ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη
εθφζνλ πιεξνχληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα θαζεκία. Οη
πξνυπνζέζεηο απηέο αθνξνχλ ηηο δηαζηάζεηο, ην κέγηζην χςνο, ηελ ζέζε, ηελ
θαηαζθεπή, ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ, ηνλ θσηηζκφ θ.ιπ. ηελ θαηεγνξία απηήλ
πεξηιακβάλνληαη νη αλαθνηλψζεηο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ππεξεζίεο πνπ
παξέρνπλ (π.ρ. πίλαθαο δξνκνινγίσλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ), επηγξαθέο ζε θηήξηα νη
νπνίεο αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηα ηεινχκελε εληφο ηνπ θηεξίνπ, πξνζσξηλέο
δηαθεκίζεηο (π.ρ. αλαθνξηθά κε επηθείκελε εθδήισζε), νξηζκέλεο θσηηδφκελεο
δηαθεκίζεηο, επηγξαθέο ζε ηδηφθηεην ρψξν έκπξνζζελ ηνπ θηεξίνπ ζην νπνίν
ζηεγάδεηαη ε επηρείξεζε, ζεκαίεο, δηαθεκίζεηο ζε εξγνηάμηα, κε θσηηδφκελα
δηαθεκηζηηθά πάλει κε κέγηζην εκβαδφλ 2,16 η.κ. ζε εηδηθψο θαζνξηζκέλνπο πξνο
ηνχην ρψξνπο (π.ρ. ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ) παξαπιεχξσο νδψλ, πηλαθίδεο πνπ
θαηεπζχλνπλ ελδηαθεξφκελνπο ζε πεξηνρέο φπνπ πσινχληαη αθίλεηα, δηαθεκίζεηο
εληφο θηεξίσλ, δηαθεκίζεηο πνπ είραλ αλαξηεζεί ζε ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ
γηα δηαθεκηζηηθή πξνβνιή γηα ηα πξνεγνχκελα 10 έηε, δηαθεκίζεηο κεηά ηελ ιήμε
ηεο (ζπλήζσο) πεληαεηνχο δηάξθεηαο ηεο άδεηαο (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή
απαηηείηαη)60, δηαθεκίζεηο ζε αεξφζηαηα θαη ζε ηειεθσληθνχο ζαιάκνπο. (Town and
Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007 , Sch. 3, Part 1)
Ζ απαιιαγή ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ απφ ηελ ππνρξέσζε
ιήςεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο θαζψο πεξηνξίδεη ηελ
γξαθεηνθξαηία, επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία θαη κεηψλεη ην θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
59

ηελ πεξίπησζε απηήλ ε άδεηα θέξεηαη λα ρνξεγείηαη απεπζείαο απφ ηνπο Town and

Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007. Βι. Explanatory
Memorandum to the Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations
2007 (S.I. 2007 No. 783), p. 1, n. 2.2.
60

Βι. γηα ηα εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ αλαθχςεη ππφ ην παιαηφ θαζεζηψο (πξν ηνπ

2007) Scotts Restaurants Plc v Westminster City Council, 4 December 1992, [1993] JPL B34,
Barking and Dagenham London Borough Council v Mills and Allen Ltd [1997] 3 PLR 1,
Maiden Outdoor Advertising v London Borough of Lambeth [2003] EWHC 1224 (Admin).
Οη απνθάζεηο απηέο έθξηλαλ φηη πξέπεη λα ππήξμε ζπλερφκελε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα
δηαθεκηζηηθή πξνβνιή, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα παξακέλνπλ αλαξηεκέλεο φιεο νη δηαθεκίζεηο
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ (εθφζνλ ππήξραλ πιείνλεο δηαθεκίζεηο ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία). Γηα ηελ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο νξηζκέλεο δηαθήκηζεο κε
άιιε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνξξεζείζεο πεξηφδνπ βι R (Clear Channel UK Limited) v
London Borough of Southwark [2007] EWCA Civ 1328.
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Δληνχηνηο, ε αλαγθαία γελίθεπζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε απφ ηνλ
θαλνληζηηθφ λνκνζέηε ελδέρεηαη λα ζίγεη in casu ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο (amenity) ή ηελ δεκφζηα αζθάιεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ επηηξέπεηαη θαηά
παξέθθιηζε ε επέκβαζε ηεο δηνίθεζεο πξνο δηαθχιαμε ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, πνπ
απνηεινχλ θεληξηθή επηδίσμε ηνπ λνκνζέηε. Θαη’ αξράο είλαη δπλαηή ε ex post
επέκβαζε ησλ ηνπηθψλ πνιενδνκηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απαγνξεχζνπλ
ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο πνπ αλαξηψληαη ρσξίο άδεηα ιφγσ ππαγσγήο ηνπο ζηελ
παξνχζα θαηεγνξία (Town and Country Planning (Control of Advertisements)
Regulations 2007, s. 8)61. ηελ πεξίπησζε απηήλ ρσξεί πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ηνπηθήο πνιενδνκηθήο αξρήο62. Πεξαηηέξσ, ηε πξνηάζεη
ηνπηθήο πνιενδνκηθήο αξρήο, είλαη δπλαηφλ κε ππνπξγηθή απφθαζε λα εμαηξεζεί είηε
επξχηεξε έθηαζε είηε ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ππνδνρήο ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ απφ
ην επλντθφ θαζεζηψο ηεο παξνχζαο θαηεγνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ηνπνζέηεζε
ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απαηηεί πξνεγνχκελε εηδηθή άδεηα ηεο πνιενδνκηθήο αξρήο
(Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007, s. 7). Ζ
δηνίθεζε νθείιεη λα επηθπιάζζεη ην ππφ θξίζε κέηξν κφλνλ γηα εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο φηαλ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ή ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο63.
γ) Δθφζνλ ε ππαίζξηα δηαθήκηζε δελ ππάγεηαη ζε κία απφ ηηο αλσηέξσ δχν
θαηεγνξίεο, ή ππάγεηαη κελ, αιιά δελ πιεξνί ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζέηεη ν
λφκνο γηα θαζεκία απφ απηέο απαηηείηαη ε ιήςε εηδηθήο άδεηαο ( Town and Country
Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007, s. 4(1)(α), 9). ηελ πξάμε νη
πεξηζζφηεξεο θσηηδφκελεο δηαθεκίζεηο θαη νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο κεγάινπ
κεγέζνπο επί απηνθηλεηνδξφκσλ νη ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή θαη
πξνυπνζέηνπλ εηδηθή άδεηα64. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο είλαη ε
ηνπηθή πνιενδνκηθή αξρή (η.ε. θαηά θαλφλα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην)65. Ζ αίηεζε γηα
ιήςε άδεηαο κπνξεί λα γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη ή ππφ πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο
πνπ ζέηεη ε αξρή, είηε λα απνξξηθζεί ( Town and Country Planning (Control of
Advertisements) Regulations 2007, s. 14(1)). Οη κφλνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε
δηνίθεζε κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο είλαη ε αηηηψδεο πξφθιεζε
θηλδχλνπ γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα, θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή ε
επηδείλσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο (εάλ ζίγεηαη δει. ε amenity).
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Σχπνηο ε απαγφξεπζε εκθαλίδεηαη σο αλάθιεζε ηεο ζησπεξήο άδεηαο (deemed consent)

πνπ ρνξεγνχλ νη Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007.
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Η δηνηθεηηθή πξνζθπγή έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα (Town and Country Planning

(Control of Advertisements) Regulations 2007, s. 8).
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Department for Communities and Local Government, Outdoor advertisements and signs: Α

guide for advertisers, June 2007, p. 31, πνπ ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο.
64

Department for Communities and Local Government, Outdoor advertisements and signs: Α

guide for advertisers, op. cit. p. 26.
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππαίζξηα δηαθήκηζε είλαη νξαηή απφ απηνθηλεηφδξνκν ή νδφ ηνπ

βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ππάξρεη επηπξφζζεηε ππνρξέσζε ιήςεο απιήο γλψκεο απφ ηνλ
θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ θαη ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ αληίζηνηρα. (Town
and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007, s. 13(α), (e)).
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Θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ηνπηθήο πνιενδνκηθήο αξρήο ρσξεί πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ
(Town and Country Planning (Control of Advertisements) Regulations 2007, s. 17). Ζ
ππνπξγηθή απφθαζε επί ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο πξνζβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο
έμη εβδνκάδσλ, κφλν γηα λνκηθνχο ιφγνπο, ελψπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ( High Court)
(Town and Country Planning Act 1990, s. 284(3)(h), 288)66. Ζ θξαηνχζα γλψκε
δηαθξίλεη κεηαμχ αθ’ ελφο απιψλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ
ειάζζνλα πξφηαζε ηνπ δηθαληθνχ ζπιινγηζκνχ (θαη δελ απνηεινχλ παξαδεθηφ
αληηθείκελν δηθαζηηθήο πξνζθπγήο), θαη αθ’ εηέξνπ ηεο εξκελείαο ησλ εθαξκνζηέσλ
δηαηάμεσλ (κείδσλ πξφηαζε) θαη ηεο ππαγσγήο ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ ζ’ απηέο
(λνκηθή ππαγσγή), πνπ απνηεινχλ λνκηθά δεηήκαηα, δεθηηθά δηθαζηηθήο πξνζβνιήο67.
Πξνζβνιή ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ ( Court of Appeal)
θαη αθνινχζσο ηεο εθεηεηαθήο απφθαζεο ελψπηνλ ηνπ αθπξσηηθνχ (House of Lords)
γηα λνκηθνχο ιφγνπο, επηηξέπεηαη κφλν κε άδεηα ηνπ iudex a quo ή ηνπ iudex ad

quem.

Αλεμαξηήησο ηεο πξνζθπγήο πνπ πξνβιέπεη ε εηδηθή λνκνζεζία (Town and Country
Planning Act 1990, s. 284(3)(h), 288), νη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ππφθεηληαη θαηά
ην θνηλφ δίθαην ζε πξνζβνιή κε ην έλδηθν βνήζεκα ηεο judicial review ελψπηνλ ηνπ
Πξσηνδηθείνπ68. Αξρηθψο, κέζσ ηεο judicial review ειεγρφηαλ ε αλαξκνδηφηεηα ησλ
66

Department for Communities and Local Government, Outdoor advertisements and signs: Α

guide for advertisers, June 2007, p. 29. Πξνζθπγή ρσξεί θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε 8
εβδνκάδσλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ιήςεο ηεο άδεηαο ζηελ ηνπηθή πνιενδνκηθή αξρή.
Βι. ζρεηηθά θαη Department for Communities and Local Government, Circular 03/2007 (29
March 2007) p. 29 n. 114.
67

Farmer v Cotton’s Trustees [1915] A.C. 922, at 932, , Woodhouse v Peter Brotherhood

Ltd. [1972] 2 Q.B. 520, at 536, R. v Barnet LBC Ex p. Nilish Shah [1983] 2 W.L.R. 16, A.C.T.
Construction Ltd. v Customs and Excise Commissioners [1981] 1 W.L.R. 49. Ο Denning L.J.
φκσο πξνέθξηλε ηελ δηάθξηζε κεηαμχ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πξαγκαηηθψλ. χκθσλα
κε ηελ δηάθξηζε απηή πξσηνγελή είλαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ εκπίπηνπλ άκεζα ζηηο
αηζζήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ απνδεηθλχνληαη άκεζα κε κάξηπξεο, ή απνδεηθλχνληαη απφ ην
ίδην ην πξνζθνκηδφκελν έγγξαθν (π.ρ. ην θείκελν ελφο εγγξάθνπ). Γεπηεξνγελή είλαη ηα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπλάγνληαη απφ ηα πξσηνγελή κε νξηζκέλε δηαλνεηηθή εξγαζία.
Όηαλ έλαο κε λνκηθφο, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο βαζηθέο λνκηθέο αξρέο ηνπ
νηθείνπ θιάδνπ, κπνξεί λα ζπλαγάγεη νξζά ηα δεπηεξνγελή πεξηζηαηηθά, επί ηε βάζεη ησλ
απνδεηρζέλησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ην δήηεκα εμαθνινπζεί λα είλαη πξαγκαηηθφ.
Μφλν φηαλ ε ζπλαγσγή ηνπ νξζνχ ζπκπεξάζκαηνο απαηηεί εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλψζε θαη
κπνξεί σο εθ ηνχηνπ λα γίλεη κφλν απφ λνκηθφ, ην δήηεκα είλαη λνκηθήο θχζεο. British
Launderers’ Research Association v Hendon Rating Authority [1949] 1 K.B. 462.
68
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο judicial review είλαη ηξίκελε (CPR 54.5). Δύν ζεκεία
ρξήδνπλ επηζήκαλζεο θαζ’ όζνλ αθνξά ζηνπο ιόγνπο αθύξωζεο. Καη’ αξράο, ν έιεγρνο
ηεο δηαδηθαζίαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηήξεζε ηωλ γεληθώλ αξρώλ δίθαηεο δηαδηθαζίαο
πνπ έρεη δηακνξθώζεη ε λνκνινγία (natural justice, procedural fairness). Εθηείλεηαη θαη
ζηηο ζπλαθείο εηδηθέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λόκνπ, όπωο είλαη ζηελ εμεηαδόκελε
πεξίπηωζε ν Town and Country Planning Act 1990 θαη νη Town and Country Planning
(Control of Advertisements) Regulations 2007. Δεύηεξνλ, ε πξνζβαιιόκελε πξάμε
71

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη αθπξψλνληαλ νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ είραλ εθδνζεί ultra
vires. Κε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ ε λνκνινγία δηεχξπλε ηνλ δηθαζηηθφ
έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαηά ην θνηλφ δίθαην εμνκνηψλνληαο (ελ πνιινίο)
ηνλ έιεγρν ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ νξγάλνπ κε έιεγρν λνκηκφηεηαο βάζεη ηεο ζθέςεο
φηη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα έρνπλ αξκνδηφηεηα (εμνπζία) κφλν λα δξνπλ ζχλλνκα. Ο
έιεγρνο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο φκσο, παξακέλεη αθπξσηηθφο - νξηαθφο.
χκθσλα κε ηελ ζπλνπηηθή έθζεζε ηνπ ζεζκνχ απφ ηνλ Lord Diplock ζηελ απφθαζε
Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service69 κε judicial review
πξνζβάιινληαη νη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ νη νπνίεο πξνζβάιινπλ είηε
δηθαηψκαηα είηε δηθαηνινγεκέλεο πξνζδνθίεο (legitimate expectations) ησλ
δηνηθνπκέλσλ. Ζ πξνζβαιιφκελε πξάμε δχλαηαη λα αθπξσζεί επεηδή παξαβηάδεη ηνλ
λφκν (illegality), επεηδή αληίθεηηαη πξνδήισο ζηε ινγηθή θαη ηελ θνηλσληθή εζηθή
(irrationality ή αιιηψο Wednesbury unreasonableness απφ ηελ γλσζηή απφθαζε
Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corporation70, θαηά ηελ νπνία ε
δηνηθεηηθή πξάμε είλαη αθπξσηέα εάλ θαλείο ινγηθφο άλζξσπνο, ζηε ζέζε ηνπ
απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, δελ ζα θαηέιεγε, κε εχινγε θξίζε, ζηελ ίδηα απφθαζε),
επεηδή δελ ηεξήζεθαλ νη δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο πνπ ηάζζνπλ ν λφκνο θαη ηα
δηθαζηηθά πξνεγνχκελα (procedural impropriety) ή επεηδή παξαβηάζηεθε ε αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο (proportionality).
Πέξαλ ηεο πξνζθπγήο ζηνλ Τπνπξγφ θαη ηελ δηθαηνζχλε είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή
ζηνλ ombudsman ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Office of Commissioner for Local
Authority Administration), πνπ επηιακβάλεηαη πεξηπηψζεσλ θαθνδηνίθεζεο ζηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε (maladministration). Ζ θαθνδηνίθεζε δελ νξίδεηαη ζηνλ λφκν.
Πεξηιακβάλεη θάζε πιεκκέιεηα ηεο δηνίθεζεο πνπ θαηαιήγεη ζε θάπνηαο κνξθήο
αδηθία γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο (π.ρ. κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά, ππεξβνιηθή
θαζπζηέξεζε, ακέιεηα, δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο, πνπ θαηαιήγνπλ ζε αδηθία). (51) Ο
ombudsman δελ εθδίδεη εθηειεζηέο πξάμεηο. Πξνηείλεη κε δεζκεπηηθά κέηξα γηα ηελ
άξζε ηεο αδηθίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ 71.

ππόθεηηαη ζε έιεγρν αλαινγηθόηεηαο, όηαλ ηίζεηαη δήηεκα παξαβίαζεο ηωλ
δηθαηωκάηωλ ηνπ HRA 1998 (πνπ εηζήγαγε ζην αγγιηθό δίθαην ηελ ΕΣΔΑ). Η λνκνινγία
παξακέλεη επακθνηεξίδνπζα ζην δήηεκα ηεο γελίθεπζεο απηνύ ηνπ ιόγνπ αθύξωζεο
θαηά ηωλ έιεγρν όιωλ ηωλ δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ (Evelyn Ellis (ed.), The Principle of
Proportionality in the Laws of Europe, Oxford, Hart Publishing, 1999. Sir John Laws, in
Forsyth and Hare (eds.), The Golden Metwand and the Crooked Cord, Oxford, Clarendon
Press, 1998). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε εθαξκνγή ηεο αξρήο
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Σν αγγιηθφ δίθαην, πνπ παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ, θαίηνη δελ ελζσκαηψλεη verbatim
ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ ηεο Βηέλλεο πηνζεηεί ην νπζηαζηηθφ
πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο θαζ’ φζνλ πεξηέρεη ηελ γεληθή ξήηξα ηεο πξνζηαζίαο ηεο
δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη εληεχζελ απαγνξεχεη ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε φηαλ
πξνθαιείηαη θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ζηα ζπγθνηλσληαθά δίθηπα. Ζ λνκνζεηηθή
ξχζκηζε δίδεη έκθαζε ζηελ ad hoc θξίζε ηεο δηνίθεζεο ψζηε λα ιακβάλνληαη ππ’
φςηλ νη εθάζηνηε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε απηέο νη ιχζεηο πνπ
δίδνληαη. Πξνο ηνχην ν λνκνζέηεο δελ αθνινπζεί ην ππφδεηγκα ηεο Δπηηξνπήο
Υεξζαίσλ Κεηαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ, αιιά
θαηαιείπεη ηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ γεληθψλ ξεηξψλ ηεο πξναγσγήο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο (amenity) θαζψο θαη ηεο
δεκφζηαο αζθάιεηαο ζηελ δηνίθεζε.
Δληνχηνηο, ε βαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ
θαηνηθεκέλσλ θαη κε πεξηνρψλ δηαηεξείηαη θαζ’ φζνλ ε ππαίζξηα δηαθήκηζε
παξαπιεχξσο ησλ νδψλ ζηηο δεχηεξεο είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο εγθαζίδξπζεο
Πεξηνρψλ Δηδηθνχ Διέγρνπ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.
8. πκπέξαζκα
Απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε πξνέθπςε φηη ηφζν ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΟΖΔ, πνπ
είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ εξκελεία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη
νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ πλζεθψλ ηεο Βηέλλεο, φζν θαη νη αληηπξνζσπεπηηθέο
λνκνζεζίεο ηνπ επεηξσηηθνχ θαη ηνπ αγγινζαμσληθνχ δηθαίνπ (ε γαιιηθή θαη ε
αγγιηθή), αλαγνξεχνπλ ηελ δεκφζηα θαη ηδίσο ηελ νδηθή αζθάιεηα ζε ζεκειηψδε αξρή
ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. Οη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο πνπ
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νδηθή αζθάιεηα απαγνξεχνληαη. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
απαγφξεπζεο απηήο ε Δπηηξνπή Υεξζαίσλ Κεηαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ δηαθξίλεη κεηαμχ θαηνηθεκέλσλ θαη κε πεξηνρψλ, θαη πξνηείλεη
ηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ ζε θάζε πεξίπησζε ειάρηζησλ απνζηάζεσλ απφ ηηο
νδνχο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη
θαη’ αξρήλ επηηξεπηέο ζηελ πξψηε θαη απαγνξεπκέλεο ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε. Σελ
ππφδεημε απηήλ αθνινπζεί ε γαιιηθή λνκνζεζία, κε ηελ επηθχιαμε ξεηξψλ δηαθπγήο
πνπ επηηξέπνπλ θαη’ εμαίξεζε ζηελ δηνίθεζε λα απνθιίλεη απφ ηηο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο εθφζνλ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν βάζεη ησλ ζηαζκίζεσλ ζηηο νπνίεο
πξνβαίλεη πεξί ηελ δεκφζηα αζθάιεηα. Αληηζέησο, ε αγγιηθή λνκνζεζία πξνθξίλεη ηελ
ad hoc απφθαλζε ησλ αξκνδίσλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ρσξίο δεζκεχζεηο απφ εηδηθέο
δηαηάμεηο, πνπ πξνβιέπνπλ π.ρ. ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ ηηο νδνχο εληφο θαη εθηφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. Δληνχηνηο, ζηελ πξάμε, ιφγσ ηεο εγθαζίδξπζεο ζηελ
χπαηζξν Πεξηνρψλ Δηδηθνχ Διέγρνπ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο κε πξσηνβνπιία ησλ
ηνπηθψλ πνιενδνκηθψλ αξρψλ, ε summa divisio κεηαμχ θαηνηθεκέλσλ θαη κε
πεξηνρψλ δηαηεξείηαη θαη ζηελ Αγγιία.
Σα δχν αλσηέξσ ξπζκηζηηθά κνληέια επηηξέπνπλ, κε δηαθνξεηηθά κέζα ην θαζέλα,
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ πλζεθψλ ηεο Βηέλλεο θαη ηδίσο ηελ εμαζθάιηζε
πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ρσξίο ηελ αλάγθε πξνζθπγήο
ζηελ απφιπηε απαγφξεπζε ηνπνζέηεζεο ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ παξαπιεχξσο ησλ
νδψλ ζηελ νπνία πξνέβε ην ηΔ. Ζ δηθαηνζπγθξηηηθή αλάιπζε θαηαδεηθλχεη επνκέλσο
φηη πξνζθέξνληαη νιηγφηεξν επαρζή κέζα γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηηο πλζήθεο ηεο Βηέλλεο. Ζ ζηάζε ηνπ
ηΔ θαίλεηαη λα ππεξαθνληίδεη ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
πεξηνξίδνληαο πιένλ ηνπ αλαγθαίνπ κέηξνπ ηελ δηαθεκηζηηθή ειεπζεξία θαη ηα
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δηθαηψκαηα πνπ ζπλάπηνληαη κε απηήλ, ήηνη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηελ
νηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο.
Πεξαηηέξσ, ε επηινγή κεηαμχ ησλ δχν ξπζκηζηηθψλ κνληέισλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ
πξνυπνζέηεη ηελ δηθαηνπνιηηηθή ηνπνζέηεζε έλαληη ηνπ δηιήκκαηνο κεηαμχ κείδνλνο
αζθαιείαο δηθαίνπ (πνπ πξνθξίλεη ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ, ην
γαιιηθφ, θαη θαηά βάζε ην ειιεληθφ δίθαην) θαη επίηεπμεο θαηά ην δπλαηφλ
νπζηαζηηθήο δηθαηνζχλεο ζηηο αηνκηθέο πεξηπηψζεηο (πνπ ζεσξεί πξνεμάξρνλ ε
αγγιηθή ξχζκηζε)72. Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ε δεκηνπξγία εδξαίαο
εκπηζηνζχλεο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πνπ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε
γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ε απαίηεζε δηαθχιαμεο θνηλσληθψλ αγαζψλ
χςηζηεο ζεκαζίαο φπσο ε δεκφζηα αζθάιεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξφληεο
δπζιεηηνπξγίεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο άπνςεο φηη
ε επίηεπμε κείδνλνο αζθαιείαο δηθαίνπ αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα. Δπνκέλσο, ππνζηεξίδεηαη ε πηνζέηεζε ζαθψλ θξηηεξίσλ πνπ ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ δεκφζηα θαη ηδίσο ηελ νδηθή, αζθάιεηα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο
ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ, η.ε. βάζεη ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ
θαηνηθεκέλσλ θαη κε πεξηνρψλ θαη ηεο πηνζέηεζεο δηαθνξεηηθψλ ειαρίζησλ
απνζηάζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαη’ εμαίξεζε κφλνλ
εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο απφθιηζεο φηαλ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν είηε δηφηη
απαηηείηαη κείδσλ πξνζηαζία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο είηε δηφηη νη ζεζπηζκέλεο
πξνζηαηεπηηθέο ξπζκίζεηο δελ παξίζηαληαη in casu αλαγθαίεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
ε αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ επηβάιιεη ηελ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία ησλ
απνθιίζεσλ θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζε νπζηαζηηθφ δηθαζηηθφ έιεγρν.
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