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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΓΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γοώηημα:
Εηέζε ημ ενώηεμα, με βάζε ηηξ ανπέξ ηεξ ενμεκείαξ, πμημ ζα πνέπεη
κα είκαη ημ ανμόδημ όνγακμ γηα ηεκ έθδμζε άδεηαξ θαη ημκ θαζμνηζμό
εηδηθόηενςκ πνμδηαγναθώκ, όνςκ θαη πνμϋπμζέζεςκ ακαθμνηθά με ηε
δηεκένγεηα οπαίζνηαξ ειεθηνμκηθήξ δηαθήμηζεξ.
Τα ενώηεμα ζα απακηεζεί αθμύ: α) επηπεηνεζεί ε ενμεκεία ηεξ
ειεθηνμκηθήξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ, όπςξ αοηή δηαμμνθώκεηαη μέζα από ηηξ
πνόζθαηεξ ηεπκμιμγηθέξ ελειίλεηξ, β) απμθνοζηαιιςζεί ε ζοκάθεηα ηεξ με
ηεκ θιαζζηθή μμνθή ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ ημο κ.2946/2001, γ)
παναηεζμύκ μη θνίζημεξ γηα ηεκ οπόζεζε δηαηάλεηξ θαη, ηέιμξ, δ) δηενεοκεζεί
ε ζοκηαγμαηηθή δηάζηαζε ημο δεηήμαημξ.

Ι. Έμμξια ηηπ ρπαίθοιαπ διαθήμιζηπ και ηηπ ηλεκηοξμικήπ ηξιαύηηπ
Η

οπαίζνηα

δηαθήμηζε

ζε

δεμόζημοξ,

δεμμηηθμύξ,

θμηκμηηθμύξ,

θμηκόπνεζημοξ θαη ηδηςηηθμύξ πώνμοξ απμηειεί μέζμδμ πνμβμιήξ μεκομάηςκ
με επανθώξ ηοπμπμηεμέκα γκςνίζμαηα. Εηδηθόηενα, ε δηάηαλε ημο άν.1 ημο κ.
2946/2001 «Υπαίζνηα Δηαθήμηζε, Σομπμιηηείεξ Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ θαη

άιιεξ δηαηάλεηξ» επηπεηνεί μηα απόπεηνα μνηζμμύ ηεξ έκκμηαξ ηεξ οπαίζνηαξ
δηαθήμηζεξ, μνίδμκηαξ όηη «Σηεκ έκκμηα ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ θαηά ημ

κόμμ αοηόκ, πενηιαμβάκεηαη ε οπαίζνηα θαη δεμόζηα πνμβμιή με κάθε ηοόπξ
και μέζξ μεκομάηςκ θάζε μμνθήξ, γηα ηεκ πνμώζεζε επαγγειμαηηθώκ θαη
εμπμνηθώκ ζθμπώκ ή άιιςκ ζοκαθώκ δναζηενημηήηςκ».
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Πανεμθενήξ πιεκ ακαιοηηθόηενμξ, είκαη μ μνηζμόξ πμο δίδεηαη ζημ
άνζνμ 2 παν.9 ημο κ. 2833/2000, ζύμθςκα με ημ μπμίμ: «Υπαίζνηα

δηαθήμηζε θαηά ηεκ έκκμηα ημο πανόκημξ είκαη ε οπαίζνηα θαη δεμόζηα
πνμβμιή με θάζε ηνόπμ θαη μέζμ μεκομάηςκ εμπμνηθμύ, πμιηηηθμύ,
επαγγειμαηηθμύ παναθηήνα ή άιιεξ ζοκαθμύξ δναζηενηόηεηαξ θάζε μμνθήξ,
όπςξ επίζεξ θαη θάζε επαγγειμαηηθή επηγναθή πμο δεκ πιενμί ημοξ όνμοξ
ημο ηνίημο θαη ηέηανημο εδαθίμο ηεξ πανμύζαξ παναγνάθμο.
Υπαίζνηεξ δηαθεμίζεηξ θαηά ηεκ παναπάκς έκκμηα ζοκηζημύκ ηδίςξ μη
έκηοπεξ, μη πεηνόγναθεξ, μη θςηεηκέξ ή θςηηδόμεκεξ θαη ξι ηλεκηοξμικέπ ή
άλλεπ διαθημίζειπ μεηά ηςκ πιαηζίςκ, θάζε είδμοξ οπμζηενηγμάηςκ ή άιιςκ
πνόζζεηςκ, ζηαζενώκ ή θηκεηώκ, θαηαζθεοώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ
ημπμζέηεζή ημοξ: α) ζε θμηκόπνεζημοξ, θμηκςθειείξ, δεμόζημοξ ή δεμμηηθμύξ
πώνμοξ, β) ζε μηθόπεδα ή θηίνηα, πενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ εζςηενηθώκ
επηθακεηώκ ηςκ θηηνίςκ (οαιμπηκάθςκ θιπ.) μη μπμίεξ είκαη πνμζηηέξ ζηεκ
θμηκή ζέα, γ) ζε ζηαζμμύξ, αθεηενίεξ θαη ζηάζεηξ ακαμμκήξ επηβαηώκ θάζε
είδμοξ μέζςκ μαδηθήξ μεηαθμνάξ θαη ζε πενίπηενα.
Σηεκ έκκμηα ηςκ οπαίζνηςκ δηαθεμίζεςκ πενηιαμβάκμκηαη θαη ηα θεκά
δηαθεμηζηηθά πιαίζηα».
Πεναηηένς, ε ακςηένς ακαθμνά ζηεκ έκκμηα ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ
απμζαθεκίδεηαη θαη ζογθεθνημεκμπμηείηαη θαη ζηε δηάηαλε ημο άν. 2 ημο πιέμκ
πνόζθαημο κμμμζεηήμαημξ 2946/2001, ζύμθςκα με ηεκ μπμία: «Υπαίζνηεξ

δηαθεμίζεηξ θαηά ηεκ παναπάκς έκκμηα (δει. θαηά ηεκ έκκμηα ημο άν. 1
κ.2946/2001) ζοκηζημύκ ηδίςξ:
α. Οη έκηοπεξ, μη πεηνόγναθεξ, μη θςηεηκέξ ή θςηηδόμεκεξ θαη ξι
ηλεκηοξμικέπ ή άιιεξ δηαθεμίζεηξ ζε:
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αα) Κμηκόπνεζημοξ, δεμμηηθμύξ ή θμηκμηηθμύξ πώνμοξ θαη
ββ) Σε ηδηςηηθά θηίνηα ή μηθόπεδα
β. Οη δηαθεμίζεηξ από ημκ αένα, με μπμημκδήπμηε ηνόπμ ή μέζμ.
γ. Οη δηαθεμίζεηξ ζε πώνμοξ ζηδενμδνμμηθώκ, ιημεκηθώκ θαη αενμπμνηθώκ
ζηαζμώκ, ζε ζηάδηα θαη γήπεδα, ζε μπήμαηα ζηδενμδνόμςκ, ηνμπημδνόμςκ,
ειεθηνμθηκήηςκ αοημθηκήηςκ θαη θάζε ηύπμο δεμόζηαξ πνήζεξ μπεμάηςκ ή
ζηεκ ελςηενηθή επηθάκεηά ημοξ, ζε ζηέγαζηνα αθεηενηώκ ή ζηάζεςκ
ακαμμκήξ επηβαηώκ, αζηηθώκ θαη οπεναζηηθώκ ζογθμηκςκηώκ θαη ζε
πενίπηενα»1.
Είκαη γεγμκόξ πςξ ε πνςηανπηθή ιεηημονγία ηεξ δηαθήμηζεξ απμζθμπεί
ζημ κα γκςνίζεη ζημ θμηκό έκα εονύ θάζμα θαηακαιςηηθώκ αγαζώκ θαη,
επμμέκςξ, κα οπμζηενίλεη ηεκ μηθμκμμία ηεξ ειεύζενεξ αγμνάξ. Κάζε
δηαθήμηζε απμηειεί έκα μήκομα ημ μπμίμ είκαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη έπεη ςξ
πμμπό ηεκ επηπείνεζε θαη δέθηε ημ θαηακαιςηηθό θμηκό.
Είκαη, επίζεξ, γεγμκόξ πςξ μη κέεξ ηεπκμιμγηθέξ ελειίλεηξ αιιάδμοκ
εθ βάζνςκ ηεκ αγμνά θαη δηαμμνθώκμοκ κέα δεδμμέκα. Οοδείξ δύκαηαη κα
αμθηζβεηήζεη όηη, με ηε βμήζεηα ηεξ ηεπκμιμγίαξ, μη εθανμμγέξ ημο μέζμο
πμο μκμμάδμομε «οπαίζνηα δηαθήμηζε» έπμοκ πμιιαπιαζηαζηεί. Πιέμκ ε
οπαίζνηα δηαθήμηζε είκαη πμιιά πενηζζόηενα από μηα αθίζα θαη μη ζηαζώηεξ
ημο outdoor advertising έπμοκ δεθάδεξ επηιμγέξ ζηε δηάζεζή ημοξ: pisas,
paper posters, trivisions, πύνγμ, ναθέηεξ, πνμβμιέξ με δηαθάκεηεξ θαη
μιμγνάμμαηα είκαη μόκμ μενηθέξ ελ αοηώκ2.

1

Σπύρος Χριζηοθορίδης, «Υπαίθρια Διαθήμιζη», Πρόησπες Θεζζαλικές Εκδόζεις Τρίκαλα – Αθήνα
2006, ζελ. 31-32.
2
Επαμεινώνδας Τζάκαλος, «Η επικοινωνιακή δύναμη ηης σπαίθριας διαθήμιζης»,
http://www.marketingexpo.gr
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Ωζηόζμ ε ζεμαηηθή εκόηεηα πμο μαξ απαζπμιεί θαη πνμπςνάεη ηεκ
οπαίζνηα

δηαθήμηζε

έκα

βήμα

παναπένα

είκαη

ε

ζοκεπόμεκε

θαη

επακαιαμβακόμεκε μεηάδμζε δηαθεμηζηηθώκ μεκομάηςκ μέζς οπαηζνίςξ
εγθαηεζηεμέκςκ ειεθηνμκηθώκ banners, όπμο ημ δηαθεμηζηηθό μήκομα
μεηαδίδεηαη ζε ειεθηνμκηθή μμνθή ακηιμύμεκμ μέζα από μηα βάζε δεδμμέκςκ,
ήημη από έκα ζύκμιμ δεδμμέκςκ ηα μπμία έπμοκ εκηαπζεί ζε μηα δμμή ώζηε κα
μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ γηα δηάθμνεξ εθανμμγέξ.
Απακημύμε ζεηηθά ζημ ενώηεμα ακ ε ςξ άκς πενηγναθόμεκε μμνθή
δηαθήμηζεξ ζοκηζηά οπαίζνηα δηαθήμηζε, γηα ιόγμοξ μάιιμκ πνμθακείξ. Αξ με
ιεζμμκμύμε όηη ε ζύγπνμκε ηεπκμιμγία ζομβάιιεη – θαη πνέπεη κα ζομβάιεη –
απμηειεζμαηηθά ζηεκ εθανμμγή κέςκ δοκαημηήηςκ θαη ζηε δηαδηθαζία
οιμπμίεζεξ κέςκ ζηόπςκ. Η ρεθημπμίεζε δε θένκεη μόκμ κέεξ ηεπκμιμγίεξ
μεηάδμζεξ,

αιιά,

πανάιιεια,

δεμημονγμύκηαη

θαη

κέεξ

ηεπκμιμγηθέξ

πιαηθόνμεξ όπμο πμηθίια μπηηθμαθμοζηηθά ζέμαηα ζοκζέημοκ μηα κέα μμνθή
δηαθήμηζεξ. Δεκ είκαη μαθνηά ε επμπή πμο ημ θαηκμηόμμ ζήμενα ειεθηνμκηθό
ενγαιείμ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ ζα απμηειεί ζοκήζε θαη πάγηα δηαθεμηζηηθή
πναθηηθή θαη πμο ε εθηοπςμέκε αθίζα ζα «θαηανγεζεί», παναπςνώκηαξ ηε
ζέζε ηεξ ζε μεκύμαηα πμο ζα πνμβάιιμκηαη ή ζα ιαμβάκμκηαη ζε ειεθηνμκηθή
μμνθή.
Σημ ίδημ ζομπέναζμα, ακαπόδναζηα, μαξ μδεγεί θαη ε δηαηύπςζε θαη ε
γναμμαηηθή ενμεκεία ηςκ πνμμκεμμκεοζεηζώκ δηαηάλεςκ κόμμο, όπμο,
θαηανπήκ, γίκεηαη μκεία ζε «θάζε ηνόπμ θαη μέζμ» (άν.1 ημο κ. 2946/2001),
άνα θαη με ηνόπμ ή μέζμ πμο εκζςμαηώκεη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίεξ, εκώ
παναπένα γίκεηαη ζαθήξ ακαθμνά θαη ζομπενίιερε ζηεκ οπαίζνηα δηαθήμηζε
θαη ηεξ ειεθηνμκηθήξ (άν. 2 παν. 9 κ.2833/2000 θαη άν. 2 κ.2946/2001).
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Ωξ εθ ημύημο, αθμιμοζώκηαξ ημ γνάμμα θαη ημο πκεύμα ημο θμηκμύ κμμμζέηε,
θαιμύμαζηε κα ζομπενηιάβμομε ηε κέα αοηή μμνθή δηαθήμηζεξ ζηεκ θαηεγμνία
ηεξ οπαίζνηαξ.

ΙΙ. Γθαομξγή ηωμ διαηάνεωμ πεοί ρπαίθοιαπ διαθήμιζηπ και ζηημ
πεοίπηωζη ηηπ ηλεκηοξμικήπ – Αομόδιξ όογαμξ για έκδξζη αδείαπ
και καθξοιζμό όοωμ και ποξϋπξθέζεωμ διεμέογειαπ ρπαίθοιαπ
ηλεκηοξμικήπ διαθήμιζηπ.
Εθιαμβάκμκηαξ, ιμηπόκ, ςξ δεδμμέκμ όηη ε ειεθηνμκηθή, ςξ άκς
πενηγναθόμεκε, μμνθή δηαθήμηζεξ ακήθεη ζηεκ οπαίζνηα δηαθήμηζε, δέμκ
όπςξ ηύπμοκ εθανμμγήξ μη δηαηάλεηξ πμο ζοκζέημοκ ημ κμμμζεηηθό πιαίζημ
ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ. Απακηώκηαξ, ζοκεπώξ, ζημ ενώηεμα πμημ όνγακμ
θαζίζηαηαη ανμόδημ γηα ηεκ έθδμζε αδείαξ δηεκένγεηαξ δηαθήμηζεξ θαη γηα ημκ
θαζμνηζμό ηςκ εηδηθόηενςκ όνςκ θαη πνμϋπμζέζεςκ πμο ζα πνέπεη κα
πιενμύκ ηα ειεθηνμκηθά δηαθεμηζηηθά banners, ζα πνέπεη, θαηανπάξ, κα
ακαπζμύμε ζηα ήδε ηζπύμκηα.
Εθθηκμύμε από ηε δηάηαλε ημο άν. 5 παν.1 ημο κ. 2946/2001 πμο
μνίδεη όηη: «Γηα ηεκ οπαίζνηα δηαθήμηζε απαηηείηαη πνμεγμύμεκε άδεηα ε μπμία

πμνεγείηαη με απόθαζε ημο Δεμάνπμο ή ημο Πνμέδνμο ηεξ Κμηκόηεηαξ,
ύζηενα από αίηεζε πμο ζοκμδεύεηαη από ηα απαναίηεηα ζημηπεία ….. Άδεηα ε
μπμία πμνεγείηαη με απόθαζε ημο Δεμάνπμο ή ημο Πνμέδνμο ηεξ Κμηκόηεηαξ
απαηηείηαη επίζεξ γηα ηεκ ημπμζέηεζε πιαηζίςκ από ημ δηαθεμηζηή ή ημ
δηαθεμηδόμεκμ. Γηα ηεκ έθδμζή ηεξ πνμεγείηαη έιεγπμξ ηςκ ανμμδίςκ
μνγάκςκ ημο Δήμμο ή ηεξ Κμηκόηεηαξ, ηα μπμία ελεηάδμοκ ακ ηα
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πιαίζηα πιενμύκ ηηξ πνμδηαγναθέξ, μη μπμίεξ μνίδμκηαη ζηηξ θακμκηζηηθέξ
πνάλεηξ πμο εθδίδμκηαη θαη’ ελμοζημδόηεζε ηεξ παν.8 ημο άν.3».
Πεναηηένς, με ημ άν.3 παν. 8 ημο κ.2946/2001 πανέπεηαη ζημοξ
Υπμονγμύξ

Εζςηενηθώκ,

Ακάπηολεξ,

Δεμόζηαξ

Πενηβάιιμκημξ,

Δημίθεζεξ

Φςνμηαλίαξ

θαη

Απμθέκηνςζεξ,

θαη Δεμμζίςκ

ένγςκ

θαη

Πμιηηηζμμύ εηδηθή ελμοζημδόηεζε κα νοζμίδμοκ με θμηκέξ απμθάζεηξ ημο
όνμοξ θαη ηηξ πνμϋπμζέζεηξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ, θαζώξ θαη κα πανέπμοκ
πνμξ ηα μηθεία δεμμηηθά θαη θμηκμηηθά ζομβμύιηα ελμοζημδόηεζε, με απόθαζή
ημοξ κα θαζμνίδμοκ γηα ηηξ εκ ιόγς δηαθεμίζεηξ «εηδηθόηενεξ πνμδηαγναθέξ,

θαζώξ θαη εηδηθόηενμοξ όνμοξ θαη πνμϋπμζέζεηξ ζύμθςκα με ηηξ ημπηθέξ
ηδηαηηενόηεηεξ».
Με βάζε ηεκ εκ ιόγς ελμοζημδόηεζε εθδόζεθε ε οπ’ ανηζμ.
52138/2003 Κ.Υ.Α., ε μπμία μνίδεη, ζηα άνζνα 1-5, ημοξ όνμοξ θαη ηηξ
πνμϋπμζέζεηξ ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ, πανέπμκηαξ με ημ άν. 6 ζημοξ
Δήμμοξ θαη ηηξ Κμηκόηεηεξ ηεκ οπελμοζημδόηεζε κα θαζμνίδμοκ με απμθάζεηξ
ημο Δεμμηηθμύ θαη ημο Κμηκμηηθμύ Σομβμοιίμο ηηξ εηδηθόηενεξ πνμδηαγναθέξ
θαη ημοξ εηδηθόηενμοξ όνμοξ θαη πνμϋπμζέζεηξ, ζύμθςκα με ηηξ ημπηθέξ
ηδηαηηενόηεηέξ ημοξ, ηςκ οπαίζνηςκ δηαθεμίζεςκ πμο εμπίπημοκ ζηεκ
ανμμδηόηεηά ημοξ3.

Σογθεθνημέκα, ε παν.1 ημο άν. 6 ηεξ οπ’ ανηζμ.

52138/2003 Κ.Υ.Α. μνίδεη όηη «Με απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ ή ημο Κμηκμηηθμύ

Σομβμοιίμο μπμνεί κα θαζμνίδμκηαη εηδηθόηενεξ πνμδηαγναθέξ θαηαζθεοήξ
θαζώξ θαη εηδηθόηενμη όνμη θαη πνμϋπμζέζεηξ ημπμζέηεζεξ δηαθεμηζηηθώκ
ζύμθςκα με ηηξ ημπηθέξ ηδηαηηενόηεηεξ ημο Δήμμο ή ηεξ Κμηκόηεηαξ».

3

Γ. Καζιμάηης, Γνωμοδόηηζη, Κύθηρα 05.05.2005
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Εγγύηενε πνμζέγγηζε θαη ενμεκεία ηςκ ακςηένς ακαθενόμεκςκ δηαηάλεςκ
μδεγεί, αβίαζηα, ζηα αθόιμοζα ζομπενάζμαηα:


Ο εκκμημιμγηθόξ θαη μ εκδεηθηηθόξ θαζμνηζμόξ ηεξ οπαίζνηαξ
δηαθήμηζεξ ημο άν. 1 ημο κ.2946/2001 είκαη δεζμεοηηθόξ γηα ηα
δεμμηηθά θαη ηα θμηκμηηθά ζομβμύιηα. Με άιια ιόγηα, μη θακμκηζηηθέξ
απμθάζεηξ ηςκ δεμμηηθώκ θαη ηςκ θμηκμηηθώκ ζομβμοιίςκ πνέπεη κα
έπμοκ ςξ ακηηθείμεκμ απμθιεηζηηθά θαη μόκμ ηεκ οπαίζνηα δηαθήμηζε
ζε όιεξ ηηξ μμνθέξ ηεξ, όπςξ αοηέξ ακαιύζεθακ ακςηένς.



Άιιςζηε ε δοκαηόηεηα πμο πανέπεη ημ άν. 1 ημο κ. 2946/2001 κα
επηκμμύκηαη, εθηόξ από ηα ακαθενόμεκα ζηεκ παν. 2, θαη άιια είδε
οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ πνμθύπηεη ζαθώξ από ημ γεκηθό μνηζμό ηεξ παν.
1 ζε ζοκδοαζμό με ηεκ εκδεηθηηθόηεηα ηεξ απανίζμεζεξ πμο νεηώξ
δηαηοπώκεηαη με ηε θνάζε «ηδίςξ» ζηεκ παν. 2. Ωξ εθ ημύημο, ε
πανεπόμεκε θακμκηζηηθή ανμμδηόηεηα θαιύπηεη μιόθιενμ ημ πιάημξ
ηεξ έκκμηαξ ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ θαη όπη μόκμ ηα εκδεηθηηθώξ
ακαθενόμεκα ζηεκ παν. 2 ημο άν. 1 κ.2946/2001 είδε. Έηζη ε ΚΥΑ
52138/2003, ακαθενόμεκε ζηηξ δηαηάλεηξ ηεξ ζηεκ «οπαίζνηα
δηαθήμηζε», δε νοζμίδεη μόκμ ηα εκδεηθηηθώξ ακαθενόμεκα είδε, αιιά
όια ηα είδε πμο μπμνεί κα επηκμήζεη μ δηαθεμηζηήξ θαη οπάγμκηαη ζημ
γεκηθό μνηζμό ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ4. Σοκεπώξ, ζηηξ νοζμίζεηξ ηεξ
ςξ άκς Κ.Υ.Α. δέμκ όπςξ ζομπενηιεθζεί θαη ε ειεθηνμκηθή οπαίζνηα
δηαθήμηζε, όπςξ αοηή πενηγνάθεηαη παναπάκς.



Αθμιμύζςξ - θαη όπςξ ζομβαίκεη γηα ηε δηεκένγεηα όιςκ ηςκ, μέπνη
ζήμενα γκςζηώκ θαη θαζηενςμέκςκ, μμνθώκ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ –

4

Γ. Καζιμάηης, Γνωμοδόηηζη, Κύθηρα 05.05.2005, ζελ.7
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έηζη θαη γηα ημ επηηνεπηό ή με ηεξ δηεκένγεηαξ ειεθηνμκηθήξ οπαίζνηαξ
δηαθήμηζεξ ζα πνέπεη κα απμθαίκμκηαη ηα μηθεία Δεμμηηθά θαη
Κμηκμηηθά Σομβμύιηα, ηα μπμία είκαη επηθμνηηζμέκα με ηε πμνήγεζε ή
με ζπεηηθήξ αδείαξ δηεκένγεηαξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ, θαηόπηκ
αηηήζεςξ ημο εκδηαθενμμέκμο – δηαθεμηζηή, ακ θαη εθόζμκ πιενμύκηαη
μη ηαζζόμεκμη, θάζε θμνά, όνμη θαη πνμϋπμζέζεηξ.

ΙΙΙ. Αμηίκοξρζη ηρςόμ αμηίλξγξρ – Υπαγωγή ηηπ ούθμιζηπ ζηιπ
ξικείεπ ζρμηαγμαηικέπ διαηάνειπ.
Α.

Καη όμςξ - θαη πανά ημ γεγμκόξ όηη ε γναμμαηηθή θαη ηειμιμγηθή

ενμεκεία ηςκ μηθείςκ κμμμζεηηθώκ δηαηάλεςκ δεκ θαηαιείπεη ζμβανό
πενηζώνημ πανενμεκεηώκ θαη αμθηβμιηώκ – παναηενείηαη όηη ηα ανμόδηα
όνγακα ηςκ Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ ακηημεηςπίδμοκ με παναθηενηζηηθή
αμεπακία ηεκ ςξ άκς πενηγναθόμεκε ειεθηνμκηθή οπαίζνηα δηαθήμηζε, ζοπκά
θςιοζηενγώκηαξ θαη πνμκμηνηβώκηαξ θαηά ηεκ έθδμζε ζπεηηθή άδεηαξ
δηεκένγεηαξ δηαθήμηζεξ, ηαιακηδόμεκα από – ακαίηηα, θαηά ηε γκώμε μαξ –
αβεβαηόηεηα δηθαίμο ζπεηηθά με ημ ακ ημ κέμ αοηό είδμξ δηαθήμηζεξ ζοκηζηά ή
όπη οπαίζνηα θαη ζπεηηθά με ημκ ηνόπμ κμμμζεηηθήξ νύζμηζήξ ημο.
Σ΄ έκακ θιάδμ πμο αιιάδεη ηαπύηεηα, όπςξ ακαμθηζβήηεηα είκαη
αοηόξ ηεξ δηαθήμηζεξ, δε πςνεί αμθηβμιία όηη ε οπαίζνηα ειεθηνμκηθή
δηαθήμηζε ζοκηζηά έκα κέμ θαη ηαπύηεηα ακαπηοζζόμεκμ είδμξ δηαθήμηζεξ –
δηαθμνεηηθό από ηηξ μέπνη ζήμενα πνμζιαμβάκμοζεξ παναζηάζεηξ μαξ – ζημ
μπμίμ, ςζηόζμ, ακαπόδναζηα ζα ζογθνμοζημύκ δοκαμηθά μηθμκμμηθά θαη
πμιηηηθά ζομθένμκηα θαη γηα ημ μπμίμ δεκ οπάνπεη εηδηθόηενε νύζμηζε κόμμο.
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Τμ γεγμκόξ αοηό ζε ζοκδοαζμό με ηε δηαπηζημύμεκε «αδνάκεηα» ηςκ, θαηά κμμμζεηηθή ελμοζημδόηεζε - ανμόδηςκ, Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ
ειιμπεύεη θηκδύκμοξ ακαζθάιεηαξ δηθαίμο θαη δεμημονγίαξ άκηζςκ όνςκ
ακηαγςκηζμμύ. Εκόρεη, ιμηπόκ, ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηθώκ δοκαημηήηςκ
δηεκένγεηαξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ θαη ηεξ «πίεζεξ» ζηεκ μπμία θαίκεηαη κα
έπμοκ πενηέιζεη μη Δήμμη ηίζεηαη επηηαθηηθά ημ ενώηεμα ακ οθίζηαηαη ή όπη
ακάγθε απμζαθήκηζεξ ημο δηθαίμο θαη, εηδηθόηενα, ημο ηζπύμκημξ κμμμζεηηθμύ
πιαηζίμο πμο δηέπεη ηεκ οπαίζνηα δηαθήμηζε.
Αζθαιώξ, ημ δίθαημ είκαη πμιύ δύζθμιμ κα ακηεπελέιζεη επηηοπώξ
ζηηξ κέεξ πνμθιήζεηξ όηακ μη ηεπκμιμγηθέξ θαη μηθμκμμηθέξ ελειίλεηξ
θαζηζημύκ ηηξ κμμμηεπκηθέξ επηιμγέξ άκεο ακηηθεημέκμο. Εκ πνμθεημέκς,
όμςξ, δε ζομβαίκεη θάηη ηέημημ, θαζώξ μ θμηκόξ κμμμζέηεξ ζομπενηέιαβε
ζπεηηθή πνόβιερε γηα ηηξ κέεξ μμνθέξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ, έζης θαη
αθαηνεηηθά δηαηοπςμέκε.
Ακαθεθαιαηώκμκηαξ, εθηημμύμε όηη όια ηα είδε ηεξ οπαίζνηαξ
δηαθήμηζεξ – ακελάνηεηα από ηε πνεζημμπμημύμεκε ηεπκμιμγία μεηάδμζεξ –
ζα πνέπεη κα ακηημεηςπίδμκηαη ηζόηημα από κμμηθή άπμρε. Εκδεπόμεκμξ
ακηίιμγμξ, ζοκηζηάμεκμξ ζημ επηπείνεμα όηη δεκ οθίζηαηαη ελεηδηθεομέκε
κμμμζεηηθή νύζμηζε πμο κα αθμνά απμθιεηζηηθά ζηεκ ειεθηνμκηθή οπαίζνηα
δηαθήμηζε, δεμημονγώκηαξ θεκό δηθαίμο θαη άνα αδοκαμία εθανμμγήξ ηεξ, επ’
μοδεκί δύκαηαη κα ζεςνεζεί πεηζηηθόξ. Καη αοηό γηαηί – θαηά γεκηθή ανπή ημο
δηθαίμο – όηακ δεκ οπάνπεη εηδηθόηενε κμμμζεηηθή νύζμηζε, ηζπύ θαη εθανμμγή
έπεη ε ακηίζημηπε γεκηθή. Πμιιώ δε μάιιμκ

ζηεκ πνμθεημέκε πενίπηςζε,

όπμο – μύηςξ ή άιιςξ – οπάνπεη ζπεηηθή πνόβιερε ζημ οπάνπμκ κμμμζεηηθό
πιαίζημ, όπςξ εθηέζεθε ακαιοηηθά ακςηένς.
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Οη παναπάκς παναδμπέξ ζογθιίκμοκ ζημ αθόιμοζμ ζομπέναζμα:
Εθόζμκ ηογπάκεη εθανμμγήξ, θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο εδώ ελεηάδεηαη, ημ
κμμμζεηηθό πιαίζημ ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ μη Δήμμη θαη μη Κμηκόηεηεξ ζα
πνέπεη κα ανζμύκ ζημ ύρμξ ηςκ πενηζηάζεςκ θαη κα εθανμόζμοκ ηα ήδε
ζεζμμζεηεμέκα. Μόκμ με ηεκ θαζηένςζε ημο ηζπύμκημξ κμμμζεηηθμύ μμκηέιμο
ζα απμθεοπζεί ε δοκαηόηεηα ζηνεβιώζεςκ ακηαγςκηζμμύ, θαζώξ ζε
δηαθμνεηηθή πενίπηςζε – θαη με πνόζπεμα ηε με ύπανλε ελεηδηθεομέκεξ
κμμμζεηηθήξ νύζμηζεξ – ακαπόθεοθηα ζα μδεγμύμαζηακ ζε, αδηθαημιόγεημ,
μηθμκμμηθό αθακηζμό όιςκ εθείκςκ ηςκ δηαθεμηζηώκ πμο, αθμιμοζώκηαξ ημ
πκεύμα ηεξ επμπήξ, επέκδοζακ ζημ κέμ αοηό είδμξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ.
Β.

Η

παναπάκς

οπαγςγή

ηεξ

ειεθηνμκηθήξ

(δειαδή

αοηήξ

πμο

πναγμαημπμηείηαη οπαηζνίςξ με ειεθηνμκηθά banners) ζημ ηζπύμκ κμμμζεηηθό
πιαίζημ ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ ακηαπμθνίκεηαη με ημκ θαιύηενμ δοκαηό
ηνόπμ ζηηξ ακάγθεξ ηεξ ζύγπνμκεξ επμπήξ, οπαθμύμκηαξ ζογπνόκςξ ζηε
ιμγηθή ημο ηζπύμκημξ Σοκηάγμαημξ πμο απμηειεί θαη ημ ζεμειηώδε Νόμμ ημο
Κνάημοξ.
Γίκεηαη παγίςξ δεθηό όηη ε δηαθεμηζηηθή δναζηενηόηεηα εκ γέκεη
ζεμειηώκεηαη ζοκηαγμαηηθά ζημ ζοκδοαζμό ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ άνζνςκ 5
παν.1 (μηθμκμμηθή θαη επαγγειμαηηθή ειεοζενία) θαη 14 παν.1 Σ (ειεοζενία
ηεξ έθθναζεξ), πςνίξ αοηό κα ζεμαίκεη όηη δεκ μπμνεί κα βνεη θαη επηθμονηθή
ζοκηαγμαηηθή ζεμειίςζε ζε άιιεξ ζοκηαγμαηηθέξ δηαηάλεηξ, όπςξ, θονίςξ,
ζηα άνζνα 17 (δηθαίςμα ηδημθηεζίαξ), 16 παν.1 Σ (ειεοζενία ηεξ ηέπκεξ) θαη
4 παν.1 Σ (ανπή ηεξ ηζόηεηαξ)5. Η εκ ιόγς ζοκηαγμαηηθή ζεμειίςζε δε

5

Σπύρος Χριζηοθορίδης, «Υπαίθρια Διαθήμιζη», Πρόησπες Θεζζαλικές Εκδόζεις Τρίκαλα – Αθήνα
2006, ζελ. 25.
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ζοκεπάγεηαη,

βεβαίςξ,

μηα

άκεο

εηένμο απενηόνηζηε

πνμζηαζία

ηεξ

επηπεηνεζηαθήξ δναζηενηόηεηαξ αοηώκ πμο θαηέπμοκ ηεκ ηεπκμιμγηθή,
ηεπκμθναηηθή θαη θεθαιαημθναηηθή οπμδμμή ηςκ δηαθεμηζηηθώκ μέζςκ.
Ακηίζεηα, ε ζοκηαγμαηηθά πνμζηαηεοόμεκε μηθμκμμηθή θαη επαγγειμαηηθή
ειεοζενία αοηώκ ζηαζμίδεηαη θαη πενημνίδεηαη, γηα ιόγμοξ δεμμζίμο
ζομθένμκημξ, ηζόηεηαξ θαη πνμζηαζίαξ ημο θοζηθμύ θαη πμιηηηζηηθμύ
πενηβάιιμκημξ.
Σηα πιαίζηα αοηά μέκεη κα ελεηαζηεί ακ ε εθανμμγή ημο ηζπύμκημξ
κμμμζεηηθμύ πιαηζίμο θαη ζηεκ πενίπηςζε ηεξ ειεθηνμκηθήξ οπαίζνηαξ
δηαθήμηζεξ δηαηανάζζεη ηοπόκ ηηξ ζοκηαγμαηηθέξ ηζμννμπίεξ. Εθηημμύμε πώξ
όπη μόκμ δεκ ένπεηαη ζε ακηίζεζε με ηηξ ηζπύμοζεξ ζοκηαγμαηηθέξ νοζμίζεηξ,
αιιά, εκ πμιιμίξ, ζομβάιεη ζηε βειηηζημπμίεζε ηεξ πνμζηαζίαξ μνηζμέκςκ
ζοκηαγμαηηθώκ αγαζώκ.
Σογθεθνημέκα,
εκδεπόμεκε

με

ηεκ

εθανμμγή

ηςκ

ακςηένς,

αοζαίνεηε ή αννύζμηζηε εθδήιςζε ηεξ

απμθεύγεηαη

μηθμκμμηθήξ

θαη

επαγγειμαηηθήξ ειεοζενίαξ ηςκ δηαθεμηζηώκ θαη δεμημονγείηαη ε οπμπνέςζε
ηήνεζεξ ηεξ ανπήξ ηεξ ηζόηεηαξ (άν. 4 παν.1 Σ), ηδίςξ με ηεκ έκκμηα ηεξ ίζεξ
μεηαπείνηζεξ ηςκ πμιηηώκ από ημ κμμμζέηε θαη ηε δημίθεζε. Μόκμ έηζη
μπμνεί κα δηαζθαιηζηεί επανθώξ ε απμηνμπή δεμημονγίαξ ζοκζεθώκ
αζέμηημο ακηαγςκηζμμύ ζ’ έκα ημήμα ηεξ αγμνάξ με ηδηαίηενμ δοκαμηζμό.
Σε ό,ηη αθμνά δε ημ αθακζώδεξ δήηεμα ηεξ πνμζηαζίαξ ημο θοζηθμύ,
μηθηζηηθμύ θαη

πμιηηηζηηθμύ πενηβάιιμκημξ – πμο απμηειεί ζοκηαγμαηηθά

πνμζηαηεοόμεκμ έκκμμμ αγαζό (άν. 24 Σ) θαη, ηαοηόπνμκα, ζοκηαγμαηηθά
πνμβιεπόμεκμ πενημνηζμό ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ – επηζεμαίκμομε πώξ ημ
θαηκμηόμμ αοηό είδμξ δηαθήμηζεξ, νοζμηδόμεκμ ςξ ακςηένς, ζα «ζίγεη» - ακ
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ζίγεη – ημ πενηβάιιμκ πμιύ ιηγόηενμ ζογθνηηηθά με ηα ιμηπά μέζα δηεκένγεηαξ
οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ. Εηδηθόηενα, εθηημμύμε όηη πνόθεηηαη γηα ηεκ πιέμκ
θηιηθή πνμξ ημ πενηβάιιμκ μμνθή οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ, θαζώξ μη αθίζεξ, ηα
πακηά θαη ηα ζηδενέκηα – θαη πμιιέξ θμνέξ αθαιαίζζεηα - δηαθεμηζηηθά
πιαίζηα (ηα μπμία, όπη ζπάκηα, μεηά ηε πνήζε ή απμλήιςζή ημοξ
εγθαηαιείπμκηαη νοπαίκμκηαξ ημ πενηβάιιμκ)

παναπςνμύκ, ζηαδηαθά, ηε

ζέζε ημοξ ζε ειεθηνμκηθέξ θαηαζθεοέξ μμκηένκαξ ζπεδίαζεξ, ηςκ μπμίςκ ημ
θόζημξ, ακ με ηη άιιμ, δεκ επηηνέπεη ηεκ εγθαηάιεηρή ημοξ. Καζίζηαηαη,
ιμηπόκ,

πνμθακέξ

όηη

ε

ζοκηειμύμεκε

ακηηθαηάζηαζε

ηςκ

ηςνηκώκ

δηαθεμηζηηθώκ πιαηζίςκ με ζύγπνμκα δηαθεμηζηηθά banners ζα ζομβάιιεη,
ακαπόδναζηα, ζηεκ αηζζεηηθή βειηίςζε θαη πενηβαιιμκηηθή ακαβάζμηζε ηςκ
αζηηθώκ θέκηνςκ, θαζηζηώκηαξ - θαη εθ ημο ιόγμο ημύημο – ακαγθαία ηεκ
επηηάποκζε ηεξ δηαδηθαζίαξ εγθαηάζηαζήξ θαη ιεηημονγίαξ ημοξ.

IV. Γπίμεηοξ
Η εθπεθναζμέκε εθηίμεζή μαξ όηη ημ οπάνπμκ κμμμζεηηθό πιαίζημ ηεξ
οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ θαιύπηεη επανθώξ θαη ημ κέμ είδμξ ηεξ ειεθηνμκηθήξ
ημηαύηεξ θαη άνα ζα πνέπεη κα ηογπάκεη εθανμμγήξ θαη ζ’ αοηήκ ηεκ
πενίπηςζε, δε ζοκεπάγεηαη, βέβαηα, μηα ζοιιήβδεκ άνκεζή μαξ ζε μηα
εκδεπόμεκε κέα κμμμζεηηθή πνμζπάζεηα πμο ζα απμζαθήκηδε εκανγέζηενα ηα
ζπεηηθά δεηήμαηα. Μέπνη ηόηε, όμςξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαζθαιηζηεί ε
ζεμακηηθόηεηα ηςκ νοζμηδμμέκςκ ακηηθεημέκςκ θαη κα δηαθοιαπζμύκ μη
ανμμδηόηεηεξ, ζα πνέπεη κα εθανμόδμκηαη απανέγθιηηα μη δηαηάλεηξ ημο κ.
2946/2001 θαη ηεξ Κ.Υ.Α. 52138/2003, πνμθεημέκμο μη κέεξ ζοκζήθεξ πμο
δεμημονγμύκ μη ηεπκμιμγηθέξ ελειίλεηξ κα εθπιενώκμκηαη ημοιάπηζημκ θαηά
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Δικηγορικό Γραφείο Σπύρου Χριστοφορίδη
Πολυτεχνείου 12, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 275820 - Φαξ: 2310 283344 - Κιν: 6945 586851
Email: spirchristo@yahoo.gr

επανθή

πνμζέγγηζε

θαη,

ηαοηόπνμκα,

κα

απμθεύγεηαη

μ

θίκδοκμξ

εγθαηάιεηρεξ εκόξ ζύγπνμκμο θαη δοκαμηθμύ επηπεηνεμαηηθμύ ημμέα ζημ
άκανπμ πιαίζημ ηεξ αγμναίαξ αοημνύζμηζεξ.

Θεζζαλξμίκη, 07.01.2008
Σπύοξπ Ν. Φοιζηξθξοίδηπ

Δικηγόοξπ - Σργγοαθέαπ
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