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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Προηάζεις για ηην οργάνωζη και ηον έλεγτο ηης σπαίθριας 
διαθήμιζης 

 
Η ππαίζξηα δηαθήκηζε απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εζόδσλ γηα ηνπο ΟΣΑ αιιά 

θαη πεγή ξύπαλζεο θαη αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ.  
 
Η ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζπλζέηεη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο δηαθεκηζηηθήο ‘πίηηαο’ 

πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ηειεόξαζε, ηνλ ηύπν, ην ξαδηόθσλν θαη, 
πξόζθαηα, ην δηαδίθηπν.  Ωζηόζν,  όπσο έρεη ζήκεξα δηακνξθσζεί ην ηνπίν, 
γηα δηάθνξνπο ιόγνπο πνπ ζα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

ηα αλαινγνύληα από ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε ηέιε ππέξ ησλ ΟΣΑ δελ 
εηζπξάηηνληαη κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεκαληηθή απώιεηα εζόδσλ.  
 

Η ππαίζξηα δηαθήκηζε, όπσο ηειηθά εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα καο, είλαη ζπρλά 
όρη κόλν πεγή νπηηθήο ξύπαλζεο θαη αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ δεκόζηνπ 
ρώξνπ αιιά θαη θπζηθήο ξύπαλζεο κε ηελ αιόγηζηε θαηαλάισζε εληύπσλ 

πάζεο θύζεσο ( έλζεηα, ζάληνπηηο θ.ιπ.).  
 
Πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη ζε ζεζκηθό επίπεδν γηα ηε δηακόξθσζε 

θαλόλσλ θαη πξνδηαγξαθώλ (αηζζεηηθήο, νδηθήο αζθάιεηαο, αζθάιεηαο ησλ 
πεδώλ, θηηξηνδνκίαο, ζηαηηθήο επάξθεηαο θ.ιπ.) θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν 
εθαξκνγήο ηνπο. Απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ είλαη λα έρεη 

δεκηνπξγεζεί έλα πνιπδαίδαιν θαη ζπρλά αληηθξνπόκελν  ζεζκηθό πιαίζην 
(ηδηαίηεξα θνζηνβόξν) ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηνλ έιεγρν θαη επηηξέπεη ηηο 

απζαηξεζίεο. Όπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δεκόζηαο δσήο, ζηελ πξνζπάζεηα 
επηβνιήο ηεο ηάμεο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ηδηαίηεξα απζηεξό πιαίζην, 
αλαληίζηνηρν κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην νπνίν θαη παξακέλεη αλεθάξκνζην. Η 

ζεκεξηλή εηθόλα πηζηνπνηεί ηελ αλεμέιεγθηε θαη ρανηηθή θαηάζηαζε πνπ 
επηθξαηεί θαη ηελ παληειή έιιεηςε ειέγρνπ ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ 
ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. 

 
Σελ γεληθή εηθόλα επηδεηλώλνπλ νη νξγαλσηηθέο ειιείςεηο θαη ίζσο θαη ε άγλνηα 
ησλ αξκνδίσλ ησλ Γήκσλ, κε απνηέιεζκα θαη ηελ απώιεηα ζεκαληηθώλ 

εζόδσλ. 
 
Μέζα ζε απηό ην λεθειώδεο θαλνληζηηθό θαη δηαρεηξηζηηθό πιαίζην νη 

ελδηαθεξόκελνη (εηαηξείεο outdoor, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θεξδνζθνπηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη σο «πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο»  αιιά θαη 
κεγάιεο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί)  κεγηζηνπνηνύλ ηηο ζέζεηο 

δηαθήκηζεο ζπρλά ζε βάξνο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ πνιενδνκηθνύ πεξηβάιινληνο, 
αιιά θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ. 

Η ππαίζξηα δηαθήκηζε ζπρλά απνηειεί αληηθείκελν ζπλαιιαγήο ή θαη ζησπεξήο 
απνδνρήο κεηαμύ ηνπηθώλ αξρόλησλ, πνιηηεπηώλ θαη θνκκάησλ θαη ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ εηαηξηώλ  ησλ θαηά ηόπνπο επαγγεικαηηθώλ ελώζεσλ θαη 

νκάδσλ πίεζεο  πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε θαζεζηώο αδηαθάλεηαο θαη 
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παξανηθνλνκίαο ρξεζηκνπνηώληαο αθόκα θαη αζέκηηα κέζα γηα λα δηαηεξήζνπλ 
ην θαζεζηώο απζαηξεζίαο. Οη ΟΣΑ  πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ πνιύηηκα 

έζνδα επηιέγνπλ ζπρλά ηελ επθνιόηεξε νδό ηεο δηαρείξηζεο ηεο αηαμίαο ε 
νπνία όκσο δελ είλαη νηθνλνκηθά θαη ε πιένλ απνδνηηθή. 
 

Έηζη, απνδπλακώλεηαη θάζε πξνζπάζεηα λα κπεη ζε ηάμε ε θαηάζηαζε. Μόλν 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ έγηλε ζπζηεκαηηθή 
πξνζπάζεηα από ηελ Δηαηξεία Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ αιιά θαη από 

κεκνλσκέλνπο δήκνπο κε ηελ παξαίλεζε θαη ππνζηήξημε ηεο Οξγαλσηηθήο 
Δπηηξνπήο, γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο, κε καδηθή απνμήισζε 

παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη κε ηελ επηβνιή θαλόλσλ πνπ θαηά 
γεληθή νκνινγία δηακόξθσζαλ έλα εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθό πνιενδνκηθό 
πεξηβάιινλ. Η πξνζπάζεηα απηή γξήγνξα εγθαηαιείθζεθε κεηά ην ηέινο ησλ 

Αγώλσλ κε απνηέιεζκα λα επαλέξρεηαη ε αηαμία αθόκα θαη ζε ζεκεία ηνπ 
ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο από όπνπ είρε πξνεγνπκέλσο εμαιεηθζεί. 
 

ηελ παξνύζα έθζεζε πξνηείλνληαη ηξόπνη εμπγίαλζεο ηνπ  πεξηβάιινληνο ηεο 
ππαίζξηαο δηαθήκηζεο  εμαζθαιίδνληαο : 
 

• Σελ αηζζεηηθή ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ ζην πεξηβάιινλ 
• Σελ πληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο  «πεξί ειεπζεξίαο ζηελ 

πιεξνθόξεζε». 

• Σελ βησζηκόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ελόο θιάδνπ ηεο 
νηθνλνκίαο καο 

• Σελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ειεπζεξίαο κέζσ 

ηεο δπλαηόηεηαο επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο.  
• Σα έζνδα ησλ Γήκσλ από ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε 
• Σελ λνκηκόηεηα ησλ δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ. 

 
 

Σν αληηθείκελν θαη ην εύξνο ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο 
 
ηελ έλλνηα ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζύκθσλα κε ηε δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ Ν.2946/2001, πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθό λόκν πνπ ξπζκίδεη ηα ηεο 
ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, πεξηιακβάλεηαη ε ππαίζξηα θαη δεκόζηα πξνβνιή κε 
θάζε ηξόπν θαη κέζν, κελπκάησλ θάζε κνξθήο, γηα ηελ πξνώζεζε εκπνξηθώλ 

θαη επαγγεικαηηθώλ ζθνπώλ ή άιισλ ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
2.  Τπαίζξηεο δηαθεκίζεηο θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα ζπληζηνύλ ηδίσο:  

α.  Οη έληππεο, νη ρεηξόγξαθεο, νη θσηεηλέο ε θσηηδόκελεο θαη νη 
 ειεθηξνληθέο ή άιιεο δηαθεκίζεηο ζε: 

 αα)   Κνηλόρξεζηνπο, δεκνηηθνύο ή θνηλνηηθνύο ρώξνπο θαη 

 αβ)   ε ηδησηηθά θηίξηα ή νηθόπεδα 
β.  Οη δηαθεκίζεηο από ηνλ αέξα, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή κέζν.  
γ.  Οη δηαθεκίζεηο ζε ρώξνπο ζηδεξνδξνκηθώλ, ιηκεληθώλ θαη 

αεξνπνξηθώλ ζηαζκώλ, ζε ζηάδηα θαη γήπεδα, ζε νρήκαηα 
ζηδεξνδξόκσλ, ηξνρηνδξόκσλ, ειεθηξνθηλήησλ απηνθηλήησλ θαη 

θάζε ηύπνπ δεκόζηαο ρξήζεο νρεκάησλ ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά 
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ηνπο, ζε ζηέγαζηξα αθεηεξηώλ ή ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηώλ, 
αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ θαη ζε πεξίπηεξα. 

 
ηελ ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε αιιά θαη ησλ επηθνξηηζκέλσλ κε ηε  δηαρείξηζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο νξγάλσλ θαη θνξέσλ επηθξαηεί 

επηιεθηηθή ηαύηηζε ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο κε ηελ «επί κηζζώζεη» εκπνξηθή 
δηαθήκηζε, δειαδή ηελ επηθόιιεζε  δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ κέζα ζε 
πιαίζηα δηαθόξσλ κεγεζώλ πνπ ηνπνζεηνύλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαηά 

κήθνο νδώλ ή ζε δώκαηα θηηξίσλ ή ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θνθ. Η δηαθήκηζε 
απηνύ ηνπ ηύπνπ αλ θαη αληηπξνζσπεύεη κέξνο κόλν ηεο ζπλνιηθήο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο (όπσο απηή ππάξρεη ζήκεξα) απνδίδεη ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο 
Κνηλόηεηεο ην ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εζόδσλ ηνπο από 
δηαθήκηζε. Αγλνείηαη  ε ππόινηπε δηαθήκηζε όπσο είλαη ηα αλεξηεκέλα ζε 

θνιώλεο ζάληνπηηο, νη ζεκάλζεηο ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ηα δηαθεκηζηηθά 
έλζεηα θαη ινηπά έλζεηα, γηα ηα νπνία νπδείο κπνξεί λα παξάζρεη ζηνηρεία 
εζόδσλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ελώ είλαη νθζαικνθαλήο ε νπηηθή θαη 

θπζηθή ξύπαλζε πνπ πξνθαινύλ.       
 
 

Σν ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην 
 

Ο Ν. 1144/1981 «πεξί επηθνιιήζεσλ εληύπσλ, δηελεξγείαο εηέξσλ ζπλαθώλ 
πξάμεσλ, σο θαη ξπζκίζεσο ζεκάησλ ηηλώλ αθνξώλησλ ηνπο ΟΣΑ θαη ην Τπ. 
Δζσηεξηθώλ» απνηειεί ηνλ πξώην βαζηθό λόκν πνπ ξπζκίδεη ηα ηεο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο, ζέηεη θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο,  πξνβιέπεη ηξόπνπο 
απνθαηάζηαζεο, πξόζηηκα θαη πνηλέο ζε πεξηπηώζεηο παξαλνκηώλ θαη θαζνξίδεη 
επίζεο ηα ηέιε δηαθεκίζεσλ ππέξ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δρεη 

επηθαηξνπνηεζεί από ηνλ 2946/2001 νζνλ αθνξά ζηνπο θαλόλεο θαη 
δηαδηθαζίεο θαζώο θαη από ηνπο λόκνπο 1900/1990 θαη 2880/2001 όζνλ 

αθνξά ζηα δηαθεκηζηηθά ηέιε ππέξ ΟΣΑ. 
 
 

Ο Ν. 1900/1990 «ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 
Κώδηθα (π.δ. 323/1989), δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
(λ.1622/1986), εζόδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ν Ν. 

2880/2001 (άξζξν 9) «Πξόγξακκα «Πνιηηεία» γηα ηε κεηαξξύζκηζε θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκό ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζνξίδνπλ ηα 
ηέιε δηαθήκηζεο ππέξ ΟΣΑ γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξόπν θαη κνξθή ζε ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο όξηα. 
 
Ο Ν. 2946/2001 «Τπαίζξηα δηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 224/Α/8-10-2001), θαζνξίδεη ην θαλνληζηηθό πιαίζην 
γηα ηηο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο θαη ηηο επηγξαθέο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα.  
Πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο, θαζώο θαη απαγόξεπζε 

ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζε εηδηθνύο ρώξνπο όπσο ηζηνξηθνύο, αξραηνινγηθνύο, 
θηίξηα δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, επηθάλεηεο ηερληθώλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, θνθ.  Πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθή αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ 
δηαθεκίζεσλ θαη ζρεηηθώλ θαηαζθεπώλ, κε επζύλε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ 
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πεξίπησζε εζληθήο νδνύ, ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ, απηνθηλεηνδξόκσλ, νδώλ 
ηαρείαο θπθινθνξίαο, ΑΔ, θαη ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ζε όιεο ηηο άιιεο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο λόκνο εληζρύεη ηελ γεληθή αξκνδηόηεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
Ο.Σ.Α, νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα, εθ’ όζνλ 
δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο, λα αθαηξνύλ ηηο πηλαθίδεο.  

 
Η ΚΤΑ 52138/2003 (ΦΔΚ 1788) γηα «θαζνξηζκό όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ, 
πξνδηαγξαθώλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, 

γηα ηελ πξνβνιή εκπνξηθήο δηαθήκηζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001.» 
αθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.2946 πξνζδηνξίδνληαο ηνπο 

ηύπνπο θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ θαζώο θαη ηηο 
επηηξεπηέο απνζηάζεηο θαη ηε ρξήζε ηνπο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 
δεκόζησλ ρώξσλ. 

Η ΚΤΑ 18801/2006 απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ. 52138/2003 ζε όηη 
αθνξά ζηηο ηέληεο πεξηπηέξσλ κε ηελ νπνία πιένλ επηηξέπνληαη νη 
θσηηδόκελεο δηαθεκίζεηο.  

 
Η ΚΤΑ 38110/2002 εθδόζεθε επίζεο θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Ν. 2946 (άξζξν 
2 παξ.3). Με απηήλ θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαη’ 

εμαίξεζε αλάξηεζε παλό ζε πξνζόςεηο θηηξίσλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνβνιή 
θαιιηηερληθώλ, πνιηηηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 
ρώξα ζε απηά. 

 
Ο Ν. 2696/ 1999 «Κύξσζε θώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» (ΦΔΚ 57/ Α/ 23-3-
1999), άξζξν 11 ζπκπιεξώλεη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο δεδνκέλνπ νηη ζεζπίδεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο, κεγέζε, 
απνζηάζεηο εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο 
επζύλεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ. 

 
Ο Ν. 2833/2000 (αξ. 2.1 – 2.7) θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ειέγρνπ ηεο 

δηαθήκηζεο εληόο ηνπ Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη γεληθόηεξα ηνπ 
ρώξνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δ.Α.Υ.Α. Α.Δ., νξίδνληαο ηελ ηειεπηαία σο 
ππεύζπλν θνξέα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαλόκσλ πηλαθίδσλ.  

 
Ο Ν. 3057/ 2002 : Με ην άξζξν 83 ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη ν Ν.  
2833, επεθηείλνληαη νη απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζην Ιζηνξηθό 

Κέληξν ηεο Αζήλαο ζε επξύηεξεο δώλεο θαη πξνβιέπνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη 
πνηλέο θαη νη κεραληζκνί πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αθαίξεζε ησλ παξαλόκσλ 
πιαηζίσλ. 

 
 
Η ΚΤΑ 61818/2004: Με ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Ν. 3057/2002 ε ΚΤΑ 

61818/2004 θαζνξίδεη ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη 
ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο θαη ζε 
ζηάζεηο αλακνλήο επηβαηώλ.   

 
Ο Ν. 3212/2003 (παξ.12, άξζξν 13) θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν αθαίξεζεο 

παξάλνκσλ δηαθεκίζεσλ ζε εζληθέο θαη επαξρηαθέο νδνύο θαη ζε άιινπο 
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ρώξνπο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 
Πξόζθαηα, κε ηελ απόθαζή ηνπ 909/2007 ην ηΔ αθύξσζε δηαηάμεηο ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ ΚΟΚ πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαθήκηζε θαηά κήθνο νδηθώλ αμόλσλ 

κε ην αηηηνινγηθό όηη αληίθεηληαη ζε ππεξθείκελεο δηαηάμεηο θπξσκέλσλ 
δηεζλώλ ζπκβάζεσλ. Σν δήηεκα απηό εμεηάζηεθε κεκνλσκέλα από ηελ 
επηηξνπή θαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο δηαηππώζεθαλ ζε αλεμάξηεην θείκελν 

(βιέπε παξάξηεκα 2). 
 

 
Σα πξνβιήκαηα ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζεκεξηλήο πξαθηηθήο θαη 
νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

 
α. Πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ πεξηνξηζηηθνύ πιαηζίνπ ζε ξεαιηζηηθέο θαη 

βηώζηκεο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ 

 
β.   Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απόδνζεο (πξνζαξκνγή ηειώλ, πξνδηαγξαθέο 

δηαγσληζκώλ,  πηζηνπνίεζε, ρξόλνη, εγγπήζεηο) 

 
γ.   ύιιεςε ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο 
 

δ.   Γηακόξθσζε απνηειεζκαηηθώλ κεραληζκώλ ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο 
(επζύλεο, δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο, πνηνο πιεξώλεη, πξόζηηκα θιπ) 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

Παξάξηεκα 1: Πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθό πιαίζην. 
Παξάξηεκα 2: Η απόθαζε 909/2007 ηνπ ηΔ θαη νη ζπλέπεηέο ηεο. 

Παξάξηεκα 3: Φσηνγξαθίεο παξαδεηγκάησλ. 
 

 


