
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΡΗΘΜ.ΠΡΩΣ.: 4335/13-02-2020 
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 4/2020 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα Σξίηε, 11 Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη ψξα 

18:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση.: 3571/07-02-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ 

εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε κε 

θάζε λφκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα:  

................................................................................................................................................................ 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 41 Γεκνηηθψλ 

πκβνχισλ ήηαλ:  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 35 

1. Μεηαιίδεο Κίκσλ – Πξφεδξνο Γ.. 

2. Παπαδφπνπινο Σξηαληάθπιινο – Αληηδήκαξρνο  

3. Λίηζθαο Γηνλχζηνο – Αληηδήκαξρνο 

4. Σζαλνχζαο Κσλζηαληίλνο – Αληηδήκαξρνο 

5. Γνθφπνπινο Πέηξνο – Αληηδήκαξρνο 

6. Θενράξε – Παπαδάκνπ Όιγα – Αληηδήκαξρνο 

7. Μνπξαηίδεο Υξήζηνο – Αληηδήκαξρνο 

8. Ληάκεο Θεφδσξνο – Αληηδήκαξρνο  

9. Σφζθνο Πέηξνο 

10. Φνπιηξάο ηπιηαλφο 

11. Αιεμαλδξίδεο Νηθφιανο 

12. ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

13. Ρήκνο Αζαλάζηνο 

14. Εήζεο Λάδαξνο 

15. Φηιίππνπ Υξπζνχια 

16. Πέιθαο σθξάηεο 

17. αιβαξίλαο Ησάλλεο 

18. Φνχθε – Ληάκε Αιεμάλδξα 

19. πχξνπ Αηθαηεξίλε 

20. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο 

21. Κχξνπ Ησάλλα 

22. αββνπιίδνπ Κπξηαθή 

23. ακαξάο Κσλζηαληίλνο 

24. Γάγγαο Παλαγηψηεο 

25. Λέθθνο Υξήζηνο 

26. Γηαλλάθεο Πέηξνο 

27. Μφζρνο Γεψξγηνο 

28. Γνπιγέξεο Αλαζηάζηνο 

29. Βαζηιεηάδεο Πνιπρξφληνο 

30. Ηππνθνκίδνπ Αγγειηθή  

31. Σακήιηαο Αιέμαλδξνο 

32. Δπαγγέινπ Αζαλάζηνο 

33. Παχινπ Κσλζηαληίλνο 

34. Γνχθιηα Αλαζηαζία 

35. Σίγθαο Γεψξγηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 6 

1. Κνξεληζίδνπ Δξηθίιε 

2. Μπφηζαξεο Βαζίιεηνο 

3. Υξεζηάθε Δηξήλε 
 

4. Παπαδνπνχινπ Υξπζνβαιάληνπ 

5. Εεζφπνπινο Μηραήι 

6. Πεηξφπνπινο ηαχξνο

Απφ ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήηωλ θιήζεθαλ, ιφγσ χπαξμεο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ 

αθνξνχλ ηελ Κνηλφηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ/ΠΑΡΟΝΣΔ νη : 

1. Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο Καζηνξηάο 

2. Παξαζθεπφπνπινο Γεκήηξηνο – Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο Μεζνπνηακίαο 

3. Μάξθνπ Δκκαλνπήι – Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Ομπάο 
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ΑΠΟΝΣΔ νη : 

1. Ησάλλνπ Ησάλλεο – Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο Ληζηάο 

2. ηζηεβάξεο Γήκνο – Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο Μεηακφξθσζεο 

 

ΠΑΡΩΝ ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο θ. Γηάλλεο Κνξεληζίδεο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 

 ε κ ε η ψ λ ε η α η  φ η η :  

Α) Σo 12
o
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 5

ν
 ζέκα θαη 

B) Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνρψξεζε κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υξήζηνο 

Λέθθνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

Δπίζεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο απνρψξεζαλ νη Γεκνηηθνί 

χκβνπινη θ.θ. Αηθαηεξίλε πχξνπ, Δπζηάζηνο Βαζηιεηάδεο, Ησάλλα Κχξνπ, Κπξηαθή 

αββνπιίδνπ, Κσλζηαληίλνο ακαξάο, Παλαγηψηεο Γάγγαο θαη Πέηξνο Γηαλλάθεο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 4
ν
 : «Έγθξηζε Καλνληζκνύ Τπαίζξηαο Γηαθήκηζεο Γήκνπ Καζηνξηάο». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 24/20 

 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ 

Γ ηελ αξηζ. 58/19 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κε ζέκα «Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ 

Σπκβνχιην γηα ηελ έγθξηζε ή κε ζρεδίνπ θαλνληζκνχ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο», ε νπνία αθνχ έιαβε 

ππφςε: 
 

1. ηνλ Ν.2946/2001 (ΦΔΚ 224/Α/08-10-2001) «ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζπκπνιηηείεο Γήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

2. ην άξζξν 73 Ν.3852/2010 «αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο», 

3. ην άξζξν 79 Ν.3436/2006 «θαλνληζηηθέο απνθάζεηο», 

4. ηελ αξηζ.181623/22-11-2006 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ζπείξνπ-Γπη. Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία έγηλε θαζνξηζκφο θνηλφρξεζησλ δεκνηηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ ρψξσλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα Γήκνπ Καζηνξηάο, ζηνπο νπνίνπο θαη κφλνλ επηηξέπεηαη 

λα ηνπνζεηνχληαη εηδηθά δηακνξθσκέλα πιαίζηα, γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ, θαηά 

ηελ πεξίπησζε αα’ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2946/2001 (ΦΔΚ 224/Α/8-10-2001), φπσο 

ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηεο αξηζ. Πξση.31124/1417/30-11-2015 (ΦΔΚ 244/ΣΑΑ & ΠΘ /14-12-

2015) απφθαζή καο, πνπ εμαθνινπζεί παξάιιεια λα ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηεο θαη 

5. ηελ αξηζ.308/2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο αθνξά ηέιε θαη δηθαηψκαηα γηα 

ην έηνο 2020,  
 

ππνβάιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη φια ηα 

αλσηέξσ 
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απνθαζίδεη  νκόθωλα  

 

Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ Τπαίζξηαο Γηαθήκηζεο Γήκνπ Καζηνξηάο, σο εμήο: 

 

Άξζξν 1
ν
 

Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ 
 

Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηε ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ 

πνπ δηέπνπλ ηε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ θαη ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο θαη ζα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

αλεμέιεγθηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 
 

Άξζξν 2
ν
  

Ννκηθό πιαίζην 
 

Α. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/06 «Κχξσζε 

ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (114 Α’/08.06.2006 θαη ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1Βλ) ηνπ Ν. 

3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (87Α’/07.06.2010). Δηδηθφηεξα, κε ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 

Ν.3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο:… ε) 

θαζνξίδνπλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο, πνπ επηηξέπεηαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. Μπνξνχλ επίζεο λα θαζνξίδνπλ 

εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη πξνυπνζέζεηο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ 

πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε θπζηνγλσκία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. 

3. Με ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο παξ.1 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, γηα ηηο 

νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη πξφζηηκα, νξίδνληαο ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηε 

δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο». 

Β. Ζ Καλνληζηηθή Πξάμε βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή 

πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ: 

1. Σνπ Β.Γ. 24.9/20.10.1958 (171 Α’/58) «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ησλ αξ. 

15-18, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

2. Σνπ Β.Γ. 465/09.07.1970 (156 Α’/70) «Πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ πξφ πξαηεξίσλ θεηκέλσλ εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ 

πφιεσλ θαη θσκψλ ή εθηφο θαηνηθεκέλσλ ελ γέλεη πεξηνρψλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο 

εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σνπ Π.Γ. 270/81 (77 Α’/30.03.1981) «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δη’ εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ». 

4. Σνπ Π.Γ. 1224/81 (303 Α’/15.10.1981) «Πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θεηκέλσλ εληφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή θσκψλ ή 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ νηθηζκψλ ή ελ γέλεη θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

5. Σνπ Π.Γ. 14/99 (580 Γ’/27.07.1999) «Κψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο». 

6. Σνπ Π.Γ. 118/06 (119 Α’/16.06.2006) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 465/70 «Πεξί φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ θεηκέλσλ 

εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη θσκψλ ή εθηφο θαηνηθεκέλσλ ελ γέλεη πεξηνρψλ 

θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδψλ (150 Α’) θαη ηνπ Π.Γ. 
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1224/81 «Πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ 

θεηκέλσλ εληφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφισλ ή θσκψλ ή εγθεθξηκέλσλ νηθηζκψλ ή ελ γέλεη 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (303 Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Π.Γ. 509/84 (181 Α’), ην Π.Γ. 

143/89 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ θαη θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδψλ 

Α’), ην Π.Γ.401/93 (170 Α’) θαη ην Π.Γ.125/92 (56 Α’) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

Π.Γ. 143/89 (69 Α’)» θαη θαηάξγεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 327/92 (163 Α’)». 

7. Σνπ Π.Γ. 60/07 (64 Α’/16.03.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16εο Ννεκβξίνπ 2005», φπσο ηξνπνπνηήζεθε βάζεη ηνπ Ν.4281/14. 

8. Σνπ Π.Γ. 26/12 (57 Α’/15.03.2012) «Κσδηθνπνίεζε ζ’ εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ». 

9. Σνπ Ν.Γ. 31/68 (281 Α’/02.12.1968) «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ ηηλψλ ζεκάησλ». 

10. Σνπ Ν. 1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηεο δεκνηηθήο 

θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Απνθέληξσζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

11. Σνπ Ν. 1491/84 (173 Α’/13.11.1984) «Μέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, 

ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

12. Σνπ Ν.1577/85 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 2831/00 

«Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1577/85 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη άιιεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο». 

13. Σνπ Ν. 1900/90 (125 Α’/17.09.1990) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα (Π.Γ. 323/1989), δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

(Ν. 1622/86), εζφδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

14. Σνπ Ν. 2251/94 (191 Α’/16.11.1994) «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ». 

15. Σνπ Ν. 2696/99 (57 Α'/23.03.1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3542/07 (50 Α’/02.03.2007) «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα 

Οδηθήο Κπθινθνξίαο Ν. 2696/99». 

16. Σνπ Ν. 2880/01 (9 Α’/30.01.2001) «Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

17. Σνπ Ν. 2946/01 (224 Α’/08.10.2001) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

18. Σνπ Ν. 2963/01 (268 Α’/23.11.2001) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ επηβαηηθψλ 

κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία, ηερληθφο έιεγρνο νρεκάησλ θαη αζθάιεηα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

19. Σνπ Ν. 3023/02 (146 Α’/25.06.2002) «Υξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ απφ ην 

θξάηνο. Έζνδα θαη δαπάλεο, πξνβνιή, δεκνζηφηεηα θαη έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

20. Σνπ Ν.3054/02 (230 Α’/02.10.2002) «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

21. Σνπ Ν. 3057/02 (239 Α’/10.10.2002) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 2725/99, ξχζκηζε 

ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

22. Σνπ Ν. 3109/03 (38 Α’/19.02.2003) «Ρχζκηζε ζεκάησλ επηβαηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο 

απηνθηλήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

23. Σνπ Ν. 3212/03 (308 Α’/31.12.2003) «Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ». 

24. Σνπ Ν. 3463/06 (114 Α’/08.06.2006) «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο». 

25. Σνπ Ν. 3710/08 (216 Α’/23.10.2008) «Ρπζκίζεηο γηα ζέκαηα κεηαθνξψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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26. Σνπ Ν. 4067/12 (79 Α’/09.04.2012) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο». 

27. Σνπ Ν. 4071/12 (85 Α’/11.04.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ». 

28. Σνπ Ν. 4199/13 (216 Α’/11.10.2013) «Γεκφζηεο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ – 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

29. Σνπ Ν. 4281/14 (160 Α’/08.08.2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

30. Σελ ππ’ αξηζκ. 38110/09.09.2002 (1255 Β’/25.09.2002) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ αλάξηεζεο παλφ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ, θαζψο θαη πξνδηαγξαθψλ θαη 

δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 2946/01». 

31. Σελ ππ’ αξηζκ. Α - νηθ. 54829/4034 (1364 Β’/13/09.2003) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ αλαγξαθήο εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ ζηα Δπηβαηεγά Γεκφζηαο Υξήζεο (Δ.Γ.Υ.) 

απηνθίλεηα». 

32. Σελ ππ’ αξηζκ. 52138/25.11.2003 (1788 Β’/02.12.2003) K.Y.A. «Καζνξηζκφο φξσλ, 

πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, 

γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/01». 

33. Σελ ππ’ αξηζκ. 18801/10.04.2006 (521 Β’/27.04.2006) Κ.Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

52138/2003, θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, 

πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, γηα ηελ 

πξνβνιή ππαίζξηαο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/01». 

34. Σελ ππ’ αξηζκ. νηθ. Β36935/2806/26.06.2002 (862 Β’/10.07.2002) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ «Αλαγξαθή ή αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ ζηα αζηηθά θαη 

ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ησλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ Ν. 2963/01 (268 Α’)». 

35. Σελ ππ’ αξηζκ. 20/40135/18.10.2001 Δγθχθιην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Ν. 2946/01 «Τπαίζξηα 

Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (224 Α’/8.10.2001)». 

36. Σελ ππ’ αξηζκ. 36/Γ17α/01/117/Φ.5.1.1/23.12.2003 Δγθχθιην ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

«Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ππαίζξηαο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο». 

37. Σελ ππ’ αξηζκ. 32/06.09.2006 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α «Γηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη 

επηγξαθέο ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ». 

38. Σελ ππ’ αξηζκ. 76/70330/13.12.2007 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. «Γηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Γ’ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Β.Γ. 24.9/20.10.1958, πεξί επηβνιήο 

ηέινπο δηαθήκηζεο ππέξ Ο.Σ.Α.». 

39. Σελ ππ’ αξηζκ. 43/43833/25.09.2008 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. «Πξνβνιή δηαθεκίζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ ακαμψκαηνο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο». 

40. Σελ ππ’ αξηζκ. 4422/ 9/13.11.2009 Δγθχθιην ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

41. Σελ ππ’ αξηζκ. 16/61067/02.02.2011 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. «Γηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο 

θαη επηγξαθέο ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζηνπο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ κε αληιίεο 

πγξψλ θαπζίκσλ». 

42. Σνπ ππ’ αξηζκ. 31727/13.04.1978 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ. «Δηδηθεπκέλα θαη Γεληθά ηαθηηθά 

έζνδα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ – ρξεκαηηθφ ππφινηπν». 

43. Σνπ ππ’ αξηζκ. 1029358/10420/ΠΟΛ.1125/04.04.2000 ηνπ ΤΠ.ΟΗΚ. «Τπνρξέσζε θαηαβνιήο 

δηαθεκηζηηθνχ ηέινπο ππέξ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα ηα κεκνλσκέλα πξντφληα πνπ 

δηαθεκίδνληαη επί ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ πσινπκέλσλ απφ επηρεηξήζεηο ή θαηαζηήκαηα 

εηδψλ, θαζψο θαη γηα ηα έλζεηα πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ καδί κε ηηο εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά». 

44. Σνπ ππ’ αξηζκ. 4815/31.01.2003 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε αλαγξαθήο ησλ επηγξαθψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα (Ν. 2946/01)». 

45. Σνπ ππ’ αξηζκ. 8857-6416-60718/04/23.02.2005 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Αθαίξεζε 

μελφγισζζσλ επηγξαθψλ». 

46. Σνπ ππ’ αξηζκ. 27181/30.06.2010 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. «Απηνθηλεηφδξνκνη / νδνί 

ηαρείαο θπθινθνξίαο θαη ππαίζξηα δηαθήκηζε». 
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47. Σνπ ππ’ αξηζκ. 37306/21.07.2010 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. «Τπαίζξηα δηαθήκηζε επί 

ησλ πεξηθξάμεσλ ησλ νηθνπέδσλ». 

48. Σνπ ππ’ αξηζκ. 48900/28.09.2010 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ. «Παξάλνκα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα 

ζηα νπνία δελ πξνβάιιεηαη δηαθεκηζηηθφ κήλπκα επαγγεικαηηθέο επηγξαθέο θαη ππαίζξηα 

δηαθήκηζε». 

49. Σνπ ππ’ αξηζκ. 28246/15.06.2011 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. «Αθαίξεζε παξάλνκσλ 

ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ». 

50. Σνπ ππ’ αξηζκ. 26954/1924/06.07.2012 Δγγξάθνπ ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ 

«Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο ησλ επηγξαθψλ ησλ ζηεγαζκέλσλ ζηαζκψλ 

απηνθηλήησλ άλεπ αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ». 

51. Σνπ ππ’ αξηζκ. 20055/23.04.2013 Δγγξάθνπ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. «ρεηηθά κε δπλαηφηεηα 

ηαθηνπνίεζεο ππαίζξησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ». 

52. Σνπ ππ’ αξηζκ. 17583/22.05.2013 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ. «Ο Ν. 4014/11 θαη νη ππαίζξηεο 

δηαθεκηζηηθέο θαηαζθεπέο». 

53. Σνπ ππ’ αξηζκ. 26463/30.07.2015 Δγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Α. «Γλσζηνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

124/2015 Αηνκηθήο Γλσκνδφηεζεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο». 

54. Σελ ππ’ αξηζκ. 225/1999 Γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ «Γηαθήκηζε. Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή». 

55. Σελ ππ’ αξηζκ. 25/2000 Γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ. 

56. Σεο Κ.Τ.Α 6636/17-02-2004 πεξί αλάξηεζεο παλφ ζε φςεηο θηηξίσλ. 

57. Σεο Κ.Τ.Α 61818/23-12-2004 πεξί δηαθεκίζεσλ ζε ζηάζεηο αλακνλήο επηβαηψλ. 

58. ηνπ Ν. 4030/11 (ΦΔΚ 249/25.11.2011 ηεχρνο Α'): Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, 

ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

59. Tελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4258/14 (ΦΔΚ 94/14.04.2014 ηεχρνο Α'. 

60. Tν άξζξν 27 ηνπ Ν. 4495/17 (ΦΔΚ 167/03.11.2017 ηεχρνο Α). 

61. Σνπ Ν. 4495/17 (ΦΔΚ 167/03.11.2017 ηεχρνο Α΄) 

62. Σελ ΓλΝΚ 14/2018 ζχκθσλα κε ηελ νπνία: α) Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. A ηεο παξ. 1 άξζξνπ 4 

ηεο κε αξηζκφ 52138/2003 (ΦΔΚ Β'1788) θνηλήο ππνπξγηθήο απνθάζεσο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

ηχπν, ην κέγεζνο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ επί ησλ 

πεδνδξνκίσλ, ζεσξνχληαη αλίζρπξεο θαη κε εθαξκφζηκεο απφ ηελ δηνίθεζε. 

63. Σν αξίζκ.27213/27-05-2010 εγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. 

64. Σελ αξηζ.3/6969/26-02-2010 εγθχθιην «Παξάλνκεο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο». 

65. N.4266/14 (ΦΔΚ 135/10.06.2014 ηεχρνο Α’). 

66. Σελ αξηζ.18623/22-11-2016 απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ζπείξνπ –Γπηηθήο Μαθεδνλίαο , κε ζέκα: Καζνξηζκφο θνηλφρξεζησλ, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

ρψξσλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο ζηνπο νπνίνπο θαη κφλνλ επηηξέπεηαη λα 

ηνπνζεηνχληαη εηδηθά δηακνξθσκέλα πιαίζηα, γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ, θαηά 

ηελ πεξίπησζε αα’ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2946/2001 (ΦΔΚ 224/Α/8-10-2001), φπσο 

ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηεο αξηζ. Πξση.31124/1417/30-11-2015 (ΦΔΚ 244/ΣΑΑ & ΠΘ /14-

12-2015) απφθαζή καο, πνπ εμαθνινπζεί παξάιιεια λα ηζρχεη κέρξη  ηε ιήμε ηεο. 

67. Σελ αξηζ.308/2019 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο αθνξά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 

γηα ην έηνο 2020. 

68. N. 4555/18 ( ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α ') Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ». 

69. Κάζε άιιεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα εγθπθιίνπ. 
 

Άξζξν 3
ν
 

Γεληθέο ππνρξεώζεηο 
 

● Τπνρξέσζε ηνπ Γήκνπ είλαη ε παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έθδνζε ησλ 

αδεηψλ, ε θνηλνπνίεζε απηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, ε 

ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ αξρείν, ε παξνρή θάζε δπλαηήο 

βνήζεηαο θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 
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● Τπνρξέσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη ε πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο , ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε 

ππνβνιή απηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ 

ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ. 
 

Άξζξν 4
ν
 

Οξηζκνί 
 

Γηαθήκηζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3587/2007, είλαη θάζε αλαθνίλσζε πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα 

εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

ηεο δηάζεζεο, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηελ αξηζ.25/2000 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, δηαθήκηζε 

ζεσξείηαη θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο, ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη γεληθφηεξα ηνλ επεξεαζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε. Ζ εηδηθφηεξε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο εμαξηψληαη 

απφ ην είδνο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ δηαθεκίδεηαη , απφ ην κέζν , απφ ην θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη θ.ι.π. 
 

Τπαίζξηα δηαθήκηζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 1 ηνπ Ν. 2946/2001 είλαη : «ε ππαίζξηα θαη 

δεκφζηα πξνβνιή κε θάζε ηξφπν θαη κέζν, κελπκάησλ θάζε κνξθήο, γηα ηελ πξνψζεζε εκπνξηθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ή άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ». 

Με ηελ έλλνηα απηή ε ππαίζξηα δηαθήκηζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνβνιή θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ κελπκάησλ απφ πνιηηηθά θφκκαηα, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ελψζεηο πξνζψπσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θ.ιπ. γηα ηελ νπνία εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 3 ηνπ 

Ν. 1491/84 (ΦΔΚ 173/13.11.1984 ηεχρνο Α’) «Μέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ 

ηδεψλ, ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ηνπ αξ. 9 ηνπ Ν. 3023/2002 (ΦΔΚ 146/2002 ηεχρνο Α’) «Υξεκαηνδφηεζε ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ απφ ην θξάηνο. Έζνδα θαη δαπάλεο, πξνβνιή, δεκνζηφηεηα θαη έιεγρνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ ππνςήθησλ βνπιεπηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 20/2001 Δγθχθιην ΤΠΔΓΓΑ, ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη 

λα πιεξνί έλα πξνβαιιφκελν κήλπκα, ψζηε λα ππαρζεί ζηελ έλλνηα ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, 

είλαη ηα εμήο: 

- Σν κήλπκα λα πξνβάιιεηαη δεκφζηα θαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο θαλφλεο, πνπ νξίδνπλ ηα 

άξζξα ηνπ Ν. 2946/01 (224 Α’/8.10.2001). 

- Με ην κήλπκα λα πξνσζείηαη απνθιεηζηηθά εκπνξηθφο ή επαγγεικαηηθφο ζθνπφο ή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Σέινο, είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ 

αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ 

έξγνπ ή ππεξεζίαο. 

Σν Σέινο Γηαθήκηζεο, ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 15 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξ. 5 ηνπ Ν. 1900/90 θαη ζην νπνίν νξίδεηαη φηη: «Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηέινο γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή ζε 

ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά πεξηνρή θαη θαηεγνξία δηαθήκηζεο». Ζ 

βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ αλσηέξσ ηέινπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην δήκν (αξ. 74 ηνπ Β.Γ. 24/9-

20-10-1958). 
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Άξζξν 5
ν
 

Δηδηθόηεξεο έλλνηεο 
 

χκθσλα µε ην άξζξν 242 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ Π.∆. 14/99 (580 ∆’/27.07.1999) θαη ηνπο νξηζκνχο 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N.4067/2012 «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» δίλνληαη νη αθφινπζνη νξηζµνί: 

1. Οηθφπεδν είλαη θάζε γήπεδν, πνπ βξίζθεηαη µέζα ζην εγθεθξηµέλν ξπµνηνµηθφ ζρέδην ή µέζα 

ζηα φξηα νηθηζµνχ ρσξίο εγθεθξηµέλν ζρέδην. 

2. Πξνθήπην ή πξαζηά είλαη ην ηµήµα ηνπ νηθνδνµηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ βξίζθεηαη αλάµεζα ζηε 

ξπµνηνµηθή γξαµµή θαη ηε γξαµµή δφµεζεο ή νηθνδνµηθή γξαµµή. Σα πξνθήπηα 

δηαµνξθψλνληαη αλάινγα µε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, πεξηιαµβάλνπλ φµσο πάληνηε δέληξα θαη 

θπηά (βι. επίζεο άξζξν 256 ηνπ αλσηέξσ Π.∆.). 

3. Τπνρξεσηηθφο αθάιππηνο ρψξνο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ν ρψξνο πνπ αθήλεηαη αθάιππηνο γηα λα 

µελ ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ηνπ ζπληειεζηή δφµεζεο, πνπ ηζρχεη ζηελ 

πεξηνρή. 

4. Ρπµνηνµηθή γξαµµή είλαη εθείλε πνπ νξίδεηαη απφ ην ξπµνηνµηθφ ζρέδην θαη ρσξίδεη νηθνδνµηθφ 

ηεηξάγσλν ή γήπεδν απφ θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζµνχ. 

5. Οηθνδνµηθή γξαµµή ή γξαµµή δφµεζεο είλαη ην φξην νηθνδνµηθνχ ηεηξαγψλνπ, πνπ νξίδεηαη 

απφ ην ξπµνηνµηθφ ζρέδην πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, έσο ην νπνίν επηηξέπεηαη 

ε δφµεζε. 

6. Γήπεδν είλαη ε ζπλερφµελε έθηαζε γεο πνπ απνηειεί απηνηειέο θαη εληαίν αθίλεην θαη αλήθεη ζε 

έλαλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο θπξίνπο εμ’ αδηαηξέηνπ. 

7. Πεξίθξαγµα είλαη ε θαηαζθεπή, µε ηελ νπνία δηαρσξίδνληαη µεηαμχ ηνπο φµνξα νηθφπεδα ή 

γήπεδα, θαζψο θαη νηθφπεδν ή γήπεδν απφ θνηλφρξεζην ρψξν (βι. επίζεο άξζξν 257 ηνπ 

αλσηέξσ Π.∆.). 

8. Καηνηθεµέλε πεξηνρή είλαη απηή πνπ έρεη ζεµαλζεί µε πηλαθίδεο, σο θαηνηθεµέλε, ζηηο εηζφδνπο 

θαη εμφδνπο ηεο (βι. άξζ. 2, εδ. 21 ηνπ Κ.Ο.Κ.). Με ηνλ φξν «δηέιεπζε ηεο νδνχ απφ 

θαηνηθεµέλε πεξηνρή» λνείηαη λα εθάπηεηαη ε νδφο, θαηά ηε µία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά ηεο, µε 

θαηνηθεµέλε πεξηνρή. ηηο θαηνηθεµέλεο πεξηνρέο δελ ζπµπεξηιαµβάλνληαη νη απζαίξεηνη 

νηθηζµνί, δειαδή νηθηζµνί νηθνδνµεµέλνη ζε πεξηνρέο πνπ, θαηά ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, 

απαγνξεχεηαη ε νηθνδφµεζε θαη επηπιένλ δελ επηηξέπεηαη ε µεηέπεηηα έληαμή ηνπο ζην ζρέδην 

πφιεο ή ε επέθηαζε ζρεδίνπ ζε απηέο. 

9. Αθάιππηνο ρψξνο είλαη ν ρψξνο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ δελ δνκείηαη. 

10. Ηδεαηφ ζηεξεφ είλαη ην ππέξγεην ζηεξενκεηξηθφ ζρήκα κέζα ζην νπνίν επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή 

ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. 
 

Δπηπιένλ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 2 παξ.1 ηνπ Κ.Ο.Κ. : 

1. Απηνθηλεηφδξνµνο είλαη ε νδφο εηδηθήο µειέηεο θαη θαηαζθεπήο γηα ηελ θπθινθνξία 

απηνθηλήησλ νρεµάησλ θαη µνηνζηθιεηψλ, ε νπνία δελ εμππεξεηεί ηηο ζπλνξεχνπζεο µε απηήλ 

ηδηνθηεζίεο θαη ε νπνία δηαζέηεη, εθηφο εηδηθψλ ζεµείσλ ή πξνζσξηλά, ρσξηζηά νδνζηξψµαηα 

γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηεο θπθινθνξίαο, πνπ δηαθξίλνληαη µεηαμχ ηνπο είηε µε δηαρσξηζηηθέο 

λεζίδεο είηε, θαη’ εμαίξεζε, µε άιια µέζα, δελ δηαζηαπξψλεηαη ηζφπεδα µε άιιε νδφ, µνλνπάηη, 

ζηδεξνδξνµηθή ή ηξνρηνδξνµηθή γξαµµή θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί µε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη ∆εµνζίσλ Έξγσλ θαη έρεη εηδηθή ζήµαλζε µε πηλαθίδεο σο 

απηνθηλεηφδξνµνο. 

2. Οδφο ηαρείαο θπθινθνξίαο είλαη ε νδφο εηδηθήο µειέηεο θαη θαηαζθεπήο γηα ηελ θπθινθνξία 

απηνθηλήησλ νρεµάησλ θαη µνηνζηθιεηψλ, ε νπνία δελ εμππεξεηεί ηηο ζπλνξεχνπζεο µε απηήλ 

ηδηνθηεζίεο παξά µφλν µε παξάπιεπξεο βνεζεηηθέο νδνχο θαη θφµβνπο θαη ε νπνία: 

- ζπλδέεηαη µφλν µε εηδηθήο δηάηαμεο ηζφπεδνπο ή αληζφπεδνπο θφµβνπο µε ην ππφινηπν θχξην 

νδηθφ δίθηπν, 

- δελ δηαζηαπξψλεηαη ηζφπεδα µε άιιε νδφ, µνλνπάηη, ζηδεξνδξνµηθή ή ηξνρηνδξνµηθή γξαµµή 

θαη  
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- έρεη ραξαθηεξηζηεί µε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη ∆εµνζίσλ 

Έξγσλ θαη έρεη εηδηθή ζήµαλζε µε πηλαθίδεο σο νδφο ηαρείαο θπθινθνξίαο. 

 

Πεξαηηέξσ, ε ρξήζε ησλ νρεµάησλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 2, παξ.1 ηνπ Κ.Ο.Κ. σο εμήο: 

1. Απηνθίλεην ή απηνθίλεην φρεµα είλαη ην µεραλνθίλεην φρεµα, ην νπνίν ρξεζηµνπνηείηαη θπξίσο 

γηα ηε µεηαθνξά πξνζψπσλ ή πξαγµάησλ ή γηα ηε ξπµνχιθεζε ζηηο νδνχο νρεµάησλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηε µεηαθνξά πξνζψπσλ ή πξαγµάησλ. Ο φξνο απηφο δελ πεξηιαµβάλεη ηα 

νρήµαηα φπσο νη γεσξγηθνί ειθπζηήξεο, ηα ρξεζηµνπνηνχµελα παξεµπηπηφλησο µφλν γηα ηελ 

νδηθή µεηαθνξά πξνζψπσλ ή πξαγµάησλ ή γηα ξπµνχιθεζε ζηηο νδνχο, νρεµάησλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηε µεηαθνξά πξνζψπσλ ή πξαγµάησλ. 

2. Απηνθίλεην δεµφζηαο ρξήζεο είλαη ην απηνθίλεην φρεµα µε ην νπνίν εθηεινχληαη µεηαθνξέο 

πξνζψπσλ ή πξαγµάησλ ή µηθηέο µε νιηθή ή µεξηθή µίζζσζε ή µε θφµηζηξν αλά επηβάηε. 

3. Απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεο είλαη ην απηνθίλεην φρεµα µε ην νπνίν εθηεινχληαη µεηαθνξέο 

πξνζψπσλ ρσξίο θφµηζηξν θαη πξαγµάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν απηνχ. 

 

Άξζξν 6
ν
 

Καηεγνξίεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο 
 

Τπαίζξηεο δηαθεκίζεηο θαηά ην αξ. 1 ηνπ Ν. 2946/2001 θαη κε βάζε ηελ αξ. 20/2001 εγθχθιην ηνπ 

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ζπληζηνχλ ηδίσο: 

1. Οη έληππεο, νη ρεηξφγξαθεο, νη θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο θαη νη ειεθηξνληθέο ή άιιεο δηαθεκίζεηο, ζε: 

– Κνηλφρξεζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη 

– ε ηδησηηθά θηίξηα ή νηθφπεδα 

2. Οη δηαθεκίζεηο απφ ηνλ αέξα, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν. 

3. Οη δηαθεκίζεηο ζε : 

– ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ, 

– 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. 
 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα πξνβαιιφκελν κήλπκα, ψζηε λα ππαρζεί ζηελ έλλνηα ηεο 

ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, είλαη ηα εμήο: 

α. ην κήλπκα λα πξνβάιιεηαη δεκφζηα θαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ε 

λνκνζεζία. 

β. κε ην κήλπκα λα πξνσζείηαη απνθιεηζηηθά εκπνξηθφο ή επαγγεικαηηθφο ζθνπφο ή 

δξαζηεξηφηεηα. 
 

Άξζξν 7
ν
 

Υώξνη ζηνπο νπνίνπο απαγνξεύεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε 
 

1. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή, αλάξηεζε ή πξνζάξηεζε θάζε είδνπο ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ, 

επηγξαθψλ ή δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θάζε πξάμε δηαθήκηζεο, ε επηθφιιεζε εληχπσλ ή 

ρεηξνγξάθσλ θάζε κνξθήο, ε αλαγξαθή, αλάξηεζε ή πξνβνιή ζπλζεκάησλ, νλνκάησλ, 

ζπκβφισλ, παξαζηάζεσλ ή πξνζθιήζεσλ, θαζψο θαη ε δηαθίλεζε θαη πξνβνιή ηδεψλ: 

 

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 
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ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

θάζε θνξά. 

β. ε κλεκεία, αγάικαηα, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη 

ζε παξαδνζηαθά θηίξηα. 

γ. ε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

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 Ν. 2190/1994 (Φ.Δ.Κ. 28 Α’), φπσο είλαη νη ηνίρνη αληηζηήξημεο, νη 

γέθπξεο, νη ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα ησλ δξφκσλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη νη 

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 Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ 57 

Α΄), ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2833/2000 (ΦΔΚ 150 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη 

άιιεο εηδηθέο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

ε. Πέξα απφ ην ηδεαηφ ζηεξεφ ηνπ νηθνπέδνπ θαη πάλσ ζηελ νξνθή (ζηέγε) ή δψκα θηηξίνπ (αξ. 

2, παξ. 2 πεξ. γ, Ν. 2946/2001). 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ είδε ή παξέρνπλ ππεξεζίεο 

άκεζεο αλάγθεο, (π.ρ. θαξκαθεία, θέληξα πγείαο, λνζνθνκεία θαη θιηληθέο θ.ιπ.), ε ηνπνζέηεζε 

ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ κπνξεί λα επηηξαπεί, κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 2946/2001 θαη ζην αξ. 7 ηεο αξ. 20/40135/18- 

10-2001 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. εκείσζε : ζχκθσλα κε ην εδ. β ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 83 ηνπ Ν. 

3057/2002 (Φ.Δ.Κ. 239/10-10- 2002 ηεχρνο Α’) επηηξέπεηαη 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. 

ζ. ην νδφζηξσκα ησλ νδψλ, ζηηο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο, ζηηο λεζίδεο αζθαιείαο, ζε 

πεδνδξφκνπο θαη πεδνδξφκηα, ζηα θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο θαη ζθάθεο), αθφκε θαη φηαλ 

απηά δελ έρνπλ δηακνξθσζεί. 

η. ηα δέληξα ησλ πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη θήπσλ. 

ηα. ε ζέζε ή θαηά ηξφπν ή κε ηερλνινγία ή κε πιηθά πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νπνηεζδήπνηε 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νδψλ ή λα επεξεάζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ 

θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ. 

ηβ. ε απφζηαζε απφ δαζηθή έθηαζε ή έθηαζε κε πινχζηα βιάζηεζε εθφζνλ ε απφζηαζε είλαη 

κηθξφηεξε ησλ 30κ., θαη ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην πιαίζην έρεη ππξαληνρή 

κηθξφηεξε ησλ 240 ιεπηψλ - RF240 – 

ηγ. M πξνζηά απφ θαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη θαηνηθίεο, φηαλ επεξεάδεηαη ν 

θσηηζκφο ηνπο, ε ζέα ηνπο ή ε πξφζβαζε ζε απηά. 

ηδ. Όπνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ελφριεζε ζηνπο ρξήζηεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ζηνπο 

ελνίθνπο ησλ παξαθείκελσλ θηηξίσλ, κε δνλήζεηο, ζνξχβνπο ή έληνλν θσηηζκφ 

ηε. 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 δπν 

πιεπξέο ηνπ άμνλα ησλ νδψλ απηψλ θαη είλαη νξαηή απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νδψλ. 

Ζ παξαπάλσ δψλε απαγφξεπζεο πεξηνξίδεηαη ζηα ζαξάληα (40) κέηξα θαη απφ ηηο δπν 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 
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είλαη αλψηεξν ησλ 70 Κm/h. «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. 

ηδ. ηηο πξνζφςεηο, ζηα ζηεζαία ή θηγθιηδψκαηα ησλ εμσζηψλ, ζηνπο ηνίρνπο, ζηα 

πξνζηεγάζκαηα, ζηηο ιεηηνπξγηθέο πξνεμνρέο (έξθεξ) ησλ θηηξίσλ θαη γεληθά ζηα 

πεξηθξάγκαηα ηδησηηθψλ θηηξίσλ θαη θηηζκάησλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

ηε. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε γηγαληναθηζψλ γεληθψο. 
 

2. Απαγνξεχεηαη επίζεο: 

α. 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 πηλαθίδσλ κπνξεί λα 

επηηξαπεί, κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 7 θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 2946/2001 θαη ζην αξ. 7 ηεο 

αξ. 20/40135/18- 10-2001 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. 

β. H πξνβνιή έληππσλ, ρεηξφγξαθσλ, θσηεηλψλ ή θσηηδφκελσλ θαη ειεθηξνληθψλ ή άιισλ 

δηαθεκίζεσλ, πέξα απφ ην ηδεαηφ ζηεξεφ ηνπ νηθνπέδνπ θαη πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ 

γ. Οη θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο δηαθεκίζεηο επί νρεκάησλ, νη δηαθεκίζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη δηαθεκίζεηο κε ελαιιαζζφκελα 

κελχκαηα. 

δ. Ζ δηαθήκηζε κε θετγ - βνιάλ ή κε ηελ αζξφα ξίςε εληχπσλ ζε νδνχο, πιαηείεο θαη ινηπνχο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (αξ. 2 παξ. 1 ηνπ Ν.Γ. 31/68 (ΦΔΚ 281/2.12.1968 ηεχρνο Α’) -«Πεξί 

πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ 

ηηλψλ ζεκάησλ». 

ε. Ζ αλάξηεζε παλφ, αεξνπαλφ 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 (αξ 2, παξ.2, πεξ. α, 

Ν. 2946/2001). 

 

ΔΞΑΗΡΔΖ : Με ηελ Κ.Τ.Α. 38110/2002 (Φ.Δ.Κ. 1255/25-09-2002 ηεχρνο Β’) επηηξέπνληαη παλφ 

ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

Γηα ηελ πξνβνιή θαιιηηερληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, είλαη δπλαηή ε 

αλάξηεζε παλφ 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: 

– Σνπνζεηνχληαη ζε επίπεδα παξάιιεια ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ θαη έρνπλ ζπλνιηθή επηθάλεηα έσο 

20 % ηεο αληίζηνηρεο φςεο απηνχ. 

– ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα θαιχπηνληαη ηα παξάζπξα θαη ηα δηαθαλή ηκήκαηα ησλ 

παινζηαζίσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ απαηηνχκελν θπζηθφ θσηηζκφ. 

– 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. 

– Γελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην πθηζηάκελν κέγηζην χςνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο 

γίλεηαη ζε ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ αξρηηεθηνληθή κειέηε, κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο 

θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο ή νπνηνδήπνηε αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

– 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. 

– 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. 
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– Απαηηείηαη άδεηα ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., πνπ ρνξεγείηαη αηειψο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο, ε νπνία εθδίδεηαη 

κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ  Αξρηηεθηνληθήο ή νπνηνδήπνηε αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα έιεγρν 

ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Ο.Σ.Α. Ζ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε θάθειν ζηνηρείσλ (δηαζηάζεηο, ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλάξηεζεο θιπ.). 

– Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε παλφ εληφο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη θαηά 

κήθνο ησλ νξίσλ ηνπο. Δηδηθψο γηα ηα κλεκεία ηνπ Καηαιφγνπ ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο 

ηεο UNESCO, απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε παλφ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ εληάζζεηαη ζην 

πεδίν ζέαζήο ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε αλάξηεζε παλφ πιεζίνλ αξραίνπ ή λεφηεξνπ κλεκείνπ, κε 

άδεηα πνπ ρνξεγεί ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, έπεηηα απφ γλψκε ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

– Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ παξαπάλσ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ην Ν.2946/01. 
 

Δπηπξφζζεηα:  

Α. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ (Ν.4067/2012), ηδίσο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3, 70, 89, 

άξζξν 4 παξ. 5 θαη άξζξν 17 παξ. 2α, 2β θαη παξ. 7 θαη 8 ηνπ (σο ην άξζξν 4 αληηθ. απφ ην άξζ. 

48 Ν.4178/2013, ε παξ.1, ην 1ν εδ. ηεο παξ.3 θαη ε πεξ. ζη΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζ. 4 αληηθ. κε 

άξζ.20 παξ.4,5,6 αληίζηνηρα ηνπ Ν.4258/2014 θαη νη παξ. 2, 7 θαη 8 ηνπ άξζ. 17 ζπκπι. θαη 

πξνζη. κε ην άξζ. 7 παξ. 18, 19 θαη 22 ηνπ Ν.4315/2014), θαηαζθεπέο θάζε είδνπο εκπνξηθψλ 

θαη δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ, πηλαθίδσλ θαη πιαηζίσλ, (φπσο είλαη ηα πεξηζζφηεξα 

δηαθεκηζηηθά πιαίζηα θαη επηγξαθέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαζηεκάησλ), δελ επηηξέπνληαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ, είλαη δε απζαίξεηεο θαη 

θαηεδαθηζηέεο θαη νη παξαβάηεο δηψθνληαη ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο θαη ηηκσξνχληαη κε ηηο 

πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 παξ. 8 ηνπ Ν.1337/1983 (σο ε παξ. 8 αληηθ. απφ ην 

άξζξν 5 παξ.4 Ν.3212/2003). 

Β. Σν .η.Δ. 320/2006, Σκ. Δ΄ (Οηθηζηηθφ πεξηβάιινλ-Γηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο-Οηθνδνκηθέο 

άδεηεο),απεθάζηζε κεηαμχ άιισλ φηη: «….Η ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο ζε θηίξην 

απνηειεί νηθνδνκηθή εξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο απφ ηελ 

αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, ρσξίο δε ηελ άδεηα απηή ε ηνπνζέηεζε ηεο πηλαθίδαο απνηειεί 

απζαίξεηε θαηαζθεπή πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο δηαηάμεσλ». 

Γ. χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 9 ηνπ Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) «Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε 

νπνηαζδήπνηε πηλαθίδαο, αθίζαο, δηαγξάκκηζεο ή ζπζθεπήο, ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

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 απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο, θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη 

δπζκελή επίδξαζε ζηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο». 

Γ. χκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 2 ηνπ Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) «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 θαη, ηδίσο, φηη 

απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ή ε 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 απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο, θαηά 

ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα γεληθά». 

Δ. χκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη 

επηγξαθέο, φπνπ επηηξέπεηαη, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια πξνο ην άμνλα ηεο νδνχ, 
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εθηφο απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο επηγξαθέο ησλ εγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ θαη ησλ πξαηεξίσλ 

θαπζίκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ παξά ηελ νδφ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη θαη θάζεηα πξνο 

ηνλ άμνλα απηήο. 

Σ. χκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 7 ηνπ Ν.2696/1999,απαγνξεχεηαη παληειψο θάζε δηαθήκηζε ή 

νπνηαδήπνηε αλαγξαθή ιέμεσλ, εηθφλσλ ή ζπκβφισλ: 

ε ζηχιν ειεθηξνθσηηζκνχ. 

ε ζηχιν θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε. 

ε δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο. 

ε λεζίδεο αζθαιείαο. 

ε πεδνδξφκηα. 

ε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ είηε απηή γίλεηαη απεπζείαο ζηηο επηθάλεηεο απηέο είηε ζε 

επηθάλεηεο κέζσλ εμαξηψκελσλ απφ ηα ηερληθά έξγα. 

ε επηθάλεηεο νδνπνηίαο είηε απηή γίλεηαη απεπζείαο ζηηο επηθάλεηεο απηέο είηε ζε επηθάλεηεο 

κέζσλ εμαξηψκελσλ απφ ηα ηερληθά έξγα. 

Ε. Δπίζεο, κε ηνλ Ν.1604/1986 (ΦΔΚ Α΄ 81) θπξψζεθαλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο: 

α) γηα ηελ νδηθή θπθινθνξία θαη 

β) γηα ηελ νδηθή ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε πνπ ππεγξάθεζαλ ζηε Bηέλλε ηελ 8.11.1968. ην 

άξζξν 4 ηεο δεχηεξεο ζπκβάζεσο, ππφ ην θεθάιαην Η κε ηίηιν «γεληθέο δηαηάμεηο», νξίδνληαη 

ηα εμήο: 

«Τα Σπκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη απαγνξεχεηαη : (a) ε αλαγξαθή ή πξνζάξηεζηο εηο 

πηλαθίδα ζεκάλζεσο, ην ππνζηήξηγκα απηήο, ή πάζαλ άιιελ ζπζθεπήλ ξπζκίζεσο ηεο 

θπθινθνξίαο, πάζεο πξνζζήθεο κε ζρεηηθήο πξνο ηνλ ζθνπφλ ηεο ηνηαχηεο πηλαθίδνο 

ζεκάλζεσο, ππνζηεξίγκαηνο ή ζπζθεπήο ελ πάζε φκσο πεξηπηψζεη, εάλ ηα Σπκβαιιφκελα Μέξε 

ή φξγαλα απηψλ ήζεινλ εμνπζηνδνηήζεη κε θεξδνζθνπηθφλ νξγαληζκφλ φπσο εγθαηαζηήζε 

πιεξνθνξηαθάο πηλαθίδαο, δχλαληαη λα επηηξέςνπλ φπσο ην έκβιεκα ηνπ ηνηνχηνπ νξγαληζκνχ 

εκθαλίδεηαη επ` απηψλ ή ηνπ ππνζηεξίγκαηφο ησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζηλ φηη δελ ήζειελ εθ 

ηνχηνπ θαηαζηή νιηγψηεξνλ εχιεπηνο ε πηλαθίο ζεκάλζεσο, (b) 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 νδνχο, είηε απφζπαζηλ ηεο πξνζνρήο ησλ, θαηά ηξφπνλ δπλάκελνλ 

λα επηδξάζε επί ηεο αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο». 

Ζ. Πεξαηηέξσ, κε ηνλ Ν.4266/2014 (ΦΔΚ Α΄ 135) (o νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ Ν.1604/1986) 

νξίδεηαη φηη: 

Α)«Κχξσζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ: αα) ηεο Σχκβαζεο γηα ηελ Οδηθή Κπθινθνξία θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Σπκθσλίαο πνπ ζπκπιεξψλεη ηε Σχκβαζε, αβ) ηεο Σχκβαζεο γηα ηελ Οδηθή Σήκαλζε 

θαη Σεκαηνδφηεζε, ηεο Δπξσπατθήο Σπκθσλίαο πνπ ζπκπιεξψλεη ηε Σχκβαζε θαη ην 

Πξσηφθνιιν γηα ηηο Γηαγξακκίζεηο ηεο νδνχ πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Σπκθσλία» θαη Β) 

Κσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ σο άλσ Σπκβάζεσλ ζε εληαίν θείκελν» θαη ζην άξζξν 4 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Η κε ηίηιν «Σήκαλζε θαη Σεκαηνδφηεζε», νξίδνληαη ηα εμήο: «Τα Σπκβαιιφκελα ζηελ 

παξνχζα Σχκβαζε Μέξε….., αλαιακβάλνπλ:….. (d) απαγνξεχεηαη: i) ε πξνζζήθε ζε πηλαθίδα 

ζήκαλζεο, ζην ππνζηήξηγκα απηήο, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, 

νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ κε ζρεηηδφκελνπ πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πηλαθίδαο ή ζπζθεπήο απηήο….ii) 

ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ, εηδνπνηήζεσλ, δηαγξακκίζεσλ ή ζπζθεπψλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ιεθζνχλ εζθαικέλα σο πηλαθίδεο ζήκαλζεο ή σο άιιεο ζπζθεπέο ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, λα 

θαηαζηήζνπλ απηέο ιηγφηεξν νξαηέο ή απνηειεζκαηηθέο, ή λα ζακβψλνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νδψλ, 

ή λα ηνπο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή θαηά ηξφπνλ επηδήκην γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο, iii) ε 

εγθαηάζηαζε επί πεδνδξνκίσλ θαη εξεηζκάησλ ζπζθεπψλ ή εμνπιηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα 
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παξεκπνδίζνπλ άζθνπα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ηδίσο ησλ ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο». 

Δπίζεο, ζηνλ σο άλσ λφκν θαη ζην άξζξν 56 ηνπ Κεθαιαίνπ VI ζηε ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΟΓΗΚΖ ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ 1968…. ΜΔΡΟ I ΚΔΦΑΛΑΗΟ I άξζξν 4, 

νξίδεηαη φηη: «Τα Σπκβαιιφκελα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη απαγνξεχεηαη: (a) Η πξνζάξηεζε ζε 

πηλαθίδα ζήκαλζεο, ζην ππνζηήξηγκα απηήο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ξχζκηζεο ηεο 

θπθινθνξίαο, νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ κε ζρεηηθνχ πξνο ηνλ ζθνπφ απηήο……(b) Ζ εγθαηάζηαζε 

νπνηαζδήπνηε πηλαθίδαο, εηδνπνίεζεο, δηαγξάκκηζεο ή ζπζθεπήο ε νπνία ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο ή άιιεο ζπζθεπέο ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο ή 

λα θαηαζηήζεη απηέο ιηγφηεξν νξαηέο ή απνηειεζκαηηθέο ή λα πξνθαιέζεη ζάκβσζε ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ νδψλ ή λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο θαηά ηξφπν επηδήκην γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

θπθινθνξίαο. 

Θ. Δπηπξφζζεηα ην ηΔ, ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ, 169/2010 απεθάζηζε φηη: «Η δηεζλήο ζχκβαζε γηα ηελ 

νδηθή ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε πνπ ππεγξάθε ζηελ Βηέλλε ην 1968, επηβάιιεη ζχζηεκα 

ζεκάλζεσο θαη ζεκαηνδνηήζεσο ησλ νδψλ, ην νπνίν παξαβιάπηεηαη φηαλ παξεκβάιινληαη μέλα -

θαη θπξίσο πξνεξρφκελα απφ ηελ εκπνξηθή δηαθήκηζε- αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα 

απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ νδεγψλ απφ ηνπο  θαλφλεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη λα ηελ 

θαηεπζχλνπλ πξνο απηά. Δμ νπ θαη ε Σχκβαζε πξνηάζζεη φισλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ ζεκάησλ 

θ.ιπ., ηελ ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ λα απαγνξεχνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ησλ νδψλ πάζεο επηγξαθήο ή εγθαηαζηάζεσο, πνπ ζα εδχλαην λα πξνθαιέζεη 

ζχγρπζε κε ηηο (δεκφζηεο) πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, λα πξνθαιέζεη ζάκβσζε ηνπο ρξήζηεο ησλ 

νδψλ ή λα ηνπο απνζπά ηελ πξνζνρή. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, 

εξκελεπνκέλσλ βάζεη θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο θνηλήο πείξαο, απνθιείεηαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ε 

ηνπνζέηεζε ηέηνησλ πηλαθίδσλ δηαθεκίζεσλ θαη δε κεγάισλ δηαζηάζεσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο 

ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ. Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο ησλ εδ. γ` θαη δ` ηεο παξ. 1 άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2696/1999, επηηξέπνπζεο θαη` αξρήλ ηελ εγθαηάζηαζε δηαθεκίζεσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη 

ησλ πεδνδξνκίσλ νδψλ επξηζθνκέλσλ εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (κε φξην ηαρχηεηνο κέρξη 70 

ρηι./ψξα) θαη αλαγλσξίδνληαο ζηελ Γηνίθεζε ηελ δπλαηφηεηα ρνξεγήζεσο αδεηψλ εγθαηαζηάζεσο 

δηαθεκίζεσλ θαη ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ σο άλσ Γηεζλή Σχκβαζε θαη σο 

εθ ηνχηνπ είλαη αλίζρπξεο. Τνχην εληζρχεηαη θαη απφ ην φηη νη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ απηψλ 

θαηαξγήζεθαλ ξεηψο κε ην εδάθην ζ` ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3212/2003 (Α` 308) κε ηε 

ζθέςε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ απηνχ, φηη εζεσξνχλην 

θαηεξγεκέλα απφ ηηο εηδηθφηεξεο θαη απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2946/2001 (Α` 224), νπνίνο 

εξχζκηδε ηα ζέκαηα ππαηζξίνπ δηαθεκίζεσο. Απφ ηηο παξαηεζείζεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη πεξαηηέξσ, 

φηη, εθφζνλ πθίζηαληαη ζε πεδνδξφκηα ησλ νδψλ ηνπ εδαθίνπ γ` ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2696/1999 

δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θαηά παξάβαζε ησλ νξηζκψλ ηεο Γηεζλνχο Σπκβάζεσο, γελλάηαη 

ππνρξέσζε αθαηξέζεσο ηνπο, εμαιείςεσο ηνπο ή ζέζεσο ηνπο εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηά πξψην ιφγν 

απφ ην δήκαξρν εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο θείληαη νη ελ ιφγσ 

πηλαθίδεο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηελ θξαηηθή δηνίθεζε, ε νπνία ππφ ηηο ηαζζφκελεο ζηελ παξ. 

8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2696/1999 πξνυπνζέζεηο, αζθεί ηελ αλσηέξσ αξκνδηφηεηα ηεο θαζ` 

ππνθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ νξγάλσλ ησλ Ο.Τ.Α. ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο 

επ` απηψλ. Με ηελ πξνγελέζηεξε δε ππ΄ αξηζκ.910/2007 απφθαζε ηνπ ΣηΔ θξίζεθε φηη 

ζηνηρεηνζεηείηαη επζχλε ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λπδδ εθφζνλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε ή ε πιηθή 

ελέξγεηα ησλ νηθείσλ νξγάλσλ είλαη κε λφκηκε». 

Η. Αθφκα ην ηΔ 909/2007 Σκ. Α΄: (Αζηηθή επζχλε δεκνζίνπ - Γηεζλήο χκβαζε Βηέλλεο γηα ηελ 

νδηθή ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε - Αληίζεζε δηαηάμεσλ εδ. γ' θαη δ' παξ. 1 άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2696/1999 ζε δηαηάμεηο Γηεζλνχο χκβαζεο Βηέλλεο - Γηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο)απεθάζηζε φηη:: 

«Οη δηαηάμεηο ησλ εδ. γ' θαη δ' ηεο παξ. 1 άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2696/1999, επηηξέπνπζεο θαη' αξρήλ 

ηελ εγθαηάζηαζε δηαθεκίζεσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ πεδoδξoκίσλ νδψλ επξηζθνκέλσλ 

εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (κε φξην ηαρχηεηνο κέρξη 70 ρηι./ψξα) θαη αλαγλσξίδνληαο ζηελ 

Γηνίθεζε ηελ δπλαηφηεηα ρνξεγήζεσο αδεηψλ εγθαηαζηάζεσο δηαθεκίζεσλ θαη ζηνπο αλσηέξσ 
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ρψξνπο είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ Γηεζλή Σχκβαζε ηεο Βηέλλεο πνπ επηβάιιεη ζχζηεκα ζεκάλζεσο 

θαη ζεκαηνδνηήζεσο ησλ νδψλ, κε εληαία - δηεζλή ραξαθηεξηζηηθά ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθαιείαο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νδψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη αλίζρπξεο. Δθφζνλ 

δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πθίζηαληαη ζε πεδνδξφκηα ησλ νδψλ ηνπ εδαθίνπ γ' ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2696/1999 θαηά παξάβαζε ησλ νξηζκψλ ηεο Γηεζλνχο Σπκβάζεσο, γελλάηαη ππνρξέσζε 

αθαηξέζεψο ηνπο, εμαιείςεψο ηνπο ή ζέζεψο ηνπο εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηά πξψην ιφγν απφ ην 

δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ δήκνπ ή 

θνηλφηεηαο θείληαη νη ελ ιφγσ πηλαθίδεο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηελ θξαηηθή δηνίθεζε 

(αξκφδην φξγαλν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ. ή ηεο 

Πεξηθέξεηαο), ε νπνία ππφ ηηο ηαζζφκελεο ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2696/1999 

πξνυπνζέζεηο, αζθεί ηελ αλσηέξσ αξκνδηφηεηά ηεο θαζ' ππνθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

νξγάλσλ ησλ Ο.Τ.Α. ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο επ' απηψλ. Θαλαηεθφξν απηνθηλεηηθφ 

αηχρεκα νθεηιφκελν ζηελ παξάλνκε παξάιεηςε ηεο δηνηθήζεσο λα απνκαθξχλεη δηαθεκηζηηθή 

πηλαθίδα θαη ζηελ δηαηήξεζε απηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε». 

ΗΑ. χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1δ ηνπ Ν.2946/2001 (Τπαίζξηα δηαθήκηζε), νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2833/2000 (ΦΔΚ150Α΄) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη άιιεο εηδηθέο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο, εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ, (φπσο ι.ρ. ν Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) θ.ά.). 

Δπίζεο, κε ην άξζξν 2 παξ. 2, πεξ. β΄ θαη γ΄ ηνπ ηδίνπ λφκνπ, απαγνξεχεηαη γεληθψο ε 

ηνπνζέηεζε ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζέζε ή 

ηελ δηεχζπλζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή θαηαζηεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ε πξνβνιή εληχπσλ, 

ρεηξνγξάθσλ, θσηεηλψλ ή θσηηδφκελσλ θαη ειεθηξνληθψλ ή άιισλ δηαθεκίζεσλ, πέξα απφ ην 

ηδεαηφ ζηεξεφ ηνπ νηθνπέδνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ απφ ηα θαξκαθεία, 

πνπ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα απφ ηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α. ηνπνζεηεκέλεο πάληνηε επί ηνπ ηδεαηνχ 

ζηεξενχ ηνπ νηθνπέδνπ. 

ΗΒ. Δπηθνπξηθά κε ηα πξνεθηεζέληα , ε ππ’ αξηζ. 34/23.5.2007 (ΑΠ.: 15838) Δγθχθιηνο ηνπ Τπ. 

Δζση. Γ. Γ. θαη Α./ Γεληθή Γ-λζε Σνπ. Απη/ζεο/Γ-λζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ/Σκήκα Φνξνινγηθφ 

νξίδεη κεηαμχ άιισλ φηη: «Δίλαη απηνλφεην φηη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη απζηεξά ππφςε, ηφζν θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην δεκνηηθφ/θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ή ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.2946/2001), φζν θαη θαηά ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Ο.Κ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ νδψλ θαη ζε θάζε είδνπο 

δηαθήκηζε, πηλαθίδα,επηγξαθή θιπ., πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο 

ρξήζηεο ηεο νδνχ, αλεμαξηήησο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζήο ηεο. Η κλεία ησλ επηπηψζεσλ είλαη 

θαζαξά ελδεηθηηθή θαη θαηαιακβάλεη θάζε ηχπνπ δπζκελή επίδξαζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα, 

ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη θαη λα αμηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε. Οη Ο.Τ.Α θαη νη 

αξκφδηεο δηεπζχλζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηεξψληαο κε αθξίβεηα ηνλ πξνβιεπφκελν ηχπν 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αθαίξεζε / απνμήισζε θάζε 

δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο ή πιαηζίνπ πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη έρεη ηνπνζεηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε (Κ.Ο.Κ, λ.2946/2001, Κ.Υ.Α 52138/2003 

θιπ), αμηνπνηψληαο θαηάιιεια ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηηο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο. 

Ταπηφρξνλα ζα πξέπεη λα επηβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα πξφζηηκα ζηνπο δηαθεκηζηέο, ζε φζνπο 

παξαρψξεζαλ ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θηίζκαηα, νηθφπεδα ή γήπεδα, ζηνπο 

δηαθεκηδφκελνπο θαη ελ γέλεη ζε φζνπο κηζζψλνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη ρψξνπο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο, θαηά παξάβαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ (άξζξα 8 θαη 9 ηνπ λ.2946/2001)». 

ΗΓ. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 48900/28.9.2010 εγθχθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο/ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ/Σκήκα 

Φνξνινγηθφ, νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ, φηη: «Παξάλνκα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζηα νπνία ην 

πξνβαιιφκελν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζηελ έθζεζε απηνςίαο θαιχπηεηαη 
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κε χθαζκα ή άιιν πιηθφ, αθαηξείηαη, απνμειψλνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 

2946/20011 επί ηε βάζεη ηεο έθζεζεο απηνςίαο ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε. 

Ζ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ λ. 2946/2001 εθδνζείζα ΚΤΑ. 38110/2002, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ β.δ. ηεο 24.9/20.10.1958, πξνβιέπεη ηε δηάθξηζε 

επαγγεικαηηθψλ επηγξαθψλ απφ ηηο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, ππφ ηελ έλλνηα φηη γηα ηηο πξψηεο δελ 

απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο θαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο. 

Σχκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ηέζεθαλ θξηηήξηα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε δηαθεκίζεσλ θαη 

επηγξαθψλ. 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, σο επηγξαθέο νξίδνληαη νη πηλαθίδεο πνπ αλαξηψληαη ή πξνζαξηψληαη 

ζε ηνίρνπο, πξνζήθεο θαη ζχξεο θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ ή θαηνηθηψλ, κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε, ηε δηεχζπλζε, ηελ ηδηφηεηα ή ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ή ηελ επσλπκία θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ελψζεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 

Τα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ζαθέο φηη επηγξαθέο κε ηνπνζεηεκέλεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΚΥΑ 38110/2002, επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ, αιιά ζε άιινπο ρψξνπο (π.ρ. ζην 

πεδνδξφκην έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο, επί ηεο πεξίθξαμεο ηνπ νηθνπέδνπ θ.ι.π.), έζησ εγγχο ή 

επί ησλ νξίσλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, αλεμαξηήησο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, 

αληηκεησπίδνληαη σο δηαθεκηζηηθέο (ππφ ηελ έλλνηα φηη απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο θαη θαηαβνιή 

ηνπ ηέινπο). 

Σπλαθψο ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΚΥΑ. 38110/2002 

επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ επηγξαθψλ δεισηηθψλ ηεο ηδηφηεηαο ησλ ελνίθσλ επί 

ηνίρνπ παξά ηελ είζνδν θηηξίνπ ή απιφζπξα κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο 0,20m x 0,30m. Τέινο, δελ 

είλαη επηηξεπηή ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ εληφο ησλ νηθνπέδσλ». 

ΗΓ. ηα θαξκαθεία, ζπλνςίδνπκε ζπλνιηθψο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη 

επαγγεικαηηθέο πηλαθίδεο θαξκαθείσλ ηνπνζεηεκέλεο πάληνηε επί ηνπ ηδεαηνχ ζηεξενχ ηνπ 

νηθνπέδνπ. Δηδηθφηεξα, επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Ν.5607/1932, κφλνλ ε 

αλάξηεζε πηλαθίδαο κε ηελ έλδεημε «ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ», θαζψο επίζεο θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

αδεηνχρνπ θαξκαθνπνηνχ, κε ην άξζξν 15 παξ.1 εδ. α΄ ηνπ ΠΓ.340/1993 θάζε θαξκαθείν 

νθείιεη λα έρεη ζηελ πξφζνςή ηνπ θαη δε ζε εκθαλέο κέξνο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αδεηνχρνπ 

θαξκαθνπνηνχ θαη κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ ΠΓ.312/1992, ζηα θαξκαθεία πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά θσηεηλφ πιαίζην κε πξάζηλν ζηαπξφ, ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ 

δχλαηαη λα ππάξρεη ε απεηθφληζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο θαξκαθεπηηθνχ ζθεχνπο θαη θηδηνχ. 

ΗΔ. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζην Πφξηζκά ηνπ, Γεθέκβξηνο 2006, ζην Κεθάιαην Β επηζεκαίλεη 

κεηαμχ άιισλ φηη: «Καηά ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ζην αξ. 967 ΑΚ ησλ θνηλνρξήζησλ 

πξαγκάησλ, πεξηιακβάλνληαη ζε απηά θαη νη δξφκνη αδηαθφξσο αλ πξφθεηηαη γηα εζληθνχο, 

επαξρηαθνχο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο. Ωο ηκήκαηα ησλ δξφκσλ θαη σο θνηλφρξεζηα ινγίδνληαη 

θαη ηα πεδνδξφκηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην αξ. 13 παξ. 1 ηνπ απφ 24-9/20-10-1958 β.δ, ην άξζξν 

2 -παξ. 4 θαη 6 - ηνπ ΓΟΚ (λ. 1577/1985) θαη ηα αξ. 2 θαη 47 ηνπ ηζρχνληνο ΚΟΚ (λ. 

2696/1999). Αλαδεηψληαο ηνπο λνκνζεηηθνχο θαλφλεο ηνπ αλεκπφδηζηνπ ηεο θνηλήο ρξήζεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο: Όπσο πξνθχπηεη απφ ην αξ. 23 παξ. 1 ηνπ απφ 17-7/16–8-

1923 λ.δ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξ. 2 παξ. 1 ηνπ ηδίνπ λνκνζεηήκαηνο, απαγνξεχεηαη απνιχησο ε 

εθηέιεζε νησλδήπνηε εξγαζηψλ δφκεζεο θαη νηαδήπνηε πξνζσξηλή ή κφληκε εγθαηάζηαζε επί 

νδψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη θαη’ επέθηαζε επί πεδνδξνκίσλ». 

ΗΕ. χκθσλα κε ην άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ Ν. 4257/2014, νξίδεηαη ξεηψο φηη φζνη έρνπλ ηνπνζεηήζεη 

επηγξαθέο ζε φςεηο θηηξίσλ, πιελ ησλ ζηεγψλ, θαηά παξάβαζε αθ’ ελφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2946/2001(ΦΔΚ Α΄ 224/08.10.2001) θαη αθ’ εηέξνπ ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζήο 

ηνπ, ππ’ αξηζκ. 38110/2002, εθδνζείζαο ΚΤΑ, νθείινπλ λα ηηο πξνζαξκφζνπλ ζην 

πεξηερφκελν ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα δχν πξναλαθεξζέληα λνκνζεηήκαηα, εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, ήηνη ε 

ζπκκφξθσζε έπξεπε λα έρεη επέιζεη κέρξη ηελ 14.04.2016. 
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Κ. πλαθψο επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4422/Δγθ.9/13-11-2009 εγθχθιην ηνπ 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, «ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ – επηγξαθψλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο 

ρψξαο θαη ε δηαθήκηζε επί απηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά παξάβαζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ 

πνπ πξνβιέπνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επηηξεπηνχ ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, απνηειεί δηαξθέο έγθιεκα 

θαη εθφζνλ δηαξθεί ε ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ, είλαη απηφθσξν θαη είλαη επηηξεπηή ε ζχιιεςε 

θαη παξαπνκπή ησλ ππαηηίσλ ζην πιαίζην ηεο απηνθψξνπ δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 

Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ.» 

ΚΑ. ε θακηά πεξίπησζε νχηε ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα θαη πηλαθίδεο νχηε νη επηγξαθέο ή άιιεο 

ζπζθεπέο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηέηνηα ζέζε θαη κε ηέηνην ηξφπν 

ηνπνζέηεζεο, δηαζηάζεσλ θαη θσηεηλφηεηαο, πνπ ζα είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 10 παξ. 9 θαη 11 ηνπ Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., ηνπ Ν.4266/2014 θαη ηεο θείκελεο, γηα ηε 

δηαθήκηζε, λνκνζεζίαο. Δίλαη απηνλφεην φηη δε λνείηαη είζπξαμε απφ ηνλ Γήκν ηέινπο 

δηαθήκηζεο γηα παξάλνκν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην ζε θνηλφρξεζην, δεκφζην ή ηδησηηθφ ρψξν. 

Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα δηαθήκηζεο θαη λα εηζπξαρζεί ην ηέινο, ν Γήκνο πξέπεη λα 

δηελεξγήζεη πξνεγνπκέλσο απηνςία ζην ρψξν θαη λα ειέγμεη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηε λνκνζεζία. 

Κάζε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν 

ζε ρψξνπο πνπ ε εγθαηάζηαζή ηνπο είηε απαγνξεχεηαη παληειψο απφ ηελ λνκνζεζία είηε εθδφζεθε 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, είλαη παξάλνκε δηνηθεηηθή πξάμε θαη ε Γηνίθεζε νθείιεη 

λα επαλεμεηάζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεσο θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάθιεζή ηεο, θαη’ εθηίκεζε 

ησλ ιφγσλ ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηζνλνκίαο θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ 

ηξίησλ. 
 

Άξζξν 8
ν
 

Παξαρώξεζε ρώξωλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήηωλ ζε λνµηθά πξόζωπα θαη γηα ηελ 

πξνβνιή πνιηηηθώλ κελπκάηωλ 
 

Με απφθαζε ηνπ Γ.. παξαρσξείηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ ζε λνκηθά πξφζσπα 

ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Γηα ηελ πξνβνιή απηή θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ δελ νθείιεηαη ηέινο δηαθήκηζεο ή άιιν 

αληάιιαγκα (αξζ. 7 Ν. 2946/01). 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 26/2012 (57 Α’), κε απφθαζε ηνπ Γ.., πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα 

απφ ηνλ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2946/01 (224 Α’), θαζνξηζκφ ρψξσλ γηα ππαίζξηα 

δηαθήκηζε, θαζνξίδνληαη νη δψλεο θαη νη θνηλφρξεζηνη γεληθά ρψξνη (πιαηείεο, νδνί, πεδνδξφκηα, 

άιζε θ.ιπ.) πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηα ζσκαηεία, νη καζεηηθέο, 

θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ 

δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο γηα ηελ επηθφιιεζε ή αλάξηεζε εληχπσλ, ηελ αλαγξαθή 

κελπκάησλ θιπ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη επίζεο νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία κε ηηο νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ρψξνη απηνί (αξζ. 3 παξ. 1 Ν. 1491/84) θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ ρψξσλ, πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί, λνκίκσο, γηα πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. (αξζ. 44 παξ. 1 Π.Γ. 

96/2007 θαη Π.Γ. 26/2012). 

Ζ δηάζεζε ησλ ρψξσλ ζηα θφκκαηα θαη ζηνπο άιινπο θνξείο γίλεηαη αλαινγηθά θαη επί ίζνηο φξνηο 

θαη γηα ηε ρξήζε ηνπο δελ απαηηείηαη άδεηα απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

νηθείν Ο.Σ.Α. ηέινο δηαθήκηζεο ή απνδεκίσζε ρξήζεο. 
 

εκείσζε : 

Καηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν βνπιεπηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ εθινγψλ, 

επξσεθινγψλ ή δεκνςεθίζκαηνο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη, κέζα ζε πξνζεζκία 

ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ή εθινγψλ α’ θαη β’ βαζκνχ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, λα δηαζέζεη κε απφθαζή ηνπ ζηα θφκκαηα, ζηνπο 

ζπλαζπηζκνχο θαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ, γηα ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή ηνπο, φινπο ηνπο 
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ρψξνπο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξζ. 3 ηνπ Ν. 2946/01 γηα ηε δηελέξγεηα 

εκπνξηθήο δηαθήκηζεο ζηνλ Γήκν (αξζ. 9 παξ. 3 ηνπ Ν. 3023/02, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 

παξ.2 ηνπ άξζ. 8 ηνπ Ν. 4304/14 αξζ. 44 παξ. 3 Π.Γ. 96/2007 θαη Π.Γ. 26/2012). ηελ πεξίπησζε 

απηή αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ησλ ρψξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα πξάμεηο 

εκπνξηθήο δηαθήκηζεο θαη κεηψλεηαη αλάινγα ην κίζζσκα. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν. 3870/10, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο 

πεξηφδνπ απαγνξεχεηαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ε αλάξηεζε ή επηθφιιεζε αεξνπαλφ, παλφ, αθηζψλ, 

γηγαληναθηζψλ θαη θάζε άιινπ είδνπο πιηθνχ πξνβνιήο. Δίλαη επηηξεπηή, κφλν, ε ηνπνζέηεζε 

αθηζψλ, εληφο ησλ ρψξσλ, πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξ.3 ηνπ Ν. 3023/02 (146 Α’), νη ξπζκίζεηο 

ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο. 
 

Άξζξν 9
ν
 

Καζνξηζµόο θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ γηα ηελ πξνβνιή δηαθεµίζεωλ 
 

χµθσλα µε ην αξ. 3 ηνπ Ν. 2946/2001 θαη µε ηελ αξ. 20/40135/10-2001 εγθχθιην ηνπ 

ΤΠ.Δ.∆.∆.Α., µε απφθαζε ηνπ δεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ, ε νπνία ηζρχεη γηα ηξία έ ηε θαη εθδίδεηαη 

έσο ηελ 30ε επηεµβξίνπ, θαζνξίδνληαη επαξθείο θαη πξφζθνξνη δεµνηηθνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη, 

ζηνπο νπνίνπο θαη µφλνλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εηδηθά δηαµνξθσµέλα πιαίζηα γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ δηαθεµίζεσλ. 

Αλ ε πξνζεζµία παξέιζεη άπξαθηε, ηε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεη ν πληνληζηήο ηεο 

Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο µέρξη ηε ιήμε ηνπ εµεξνινγηαθνχ έηνπο. Αλ δελ θαζνξηζηνχλ ρψξνη 

θαηά ηα νξηδφµελα αλσηέξσ, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζησλ, δεµνηηθψλ ρψξσλ γηα ηελ 

πξνβνιή ππαίζξησλ δηαθεµίζεσλ. 

Οη απνθάζεηο ηνπ ∆.. ή ηνπ πληνληζηή εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψµε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο ή νπνηνδήπνηε άιινπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ε νπνία παξέρεηαη χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ αξµφδηνπ Ο.Σ.Α. ή ηνπ Γ.Γ. πνπ απεπζχλεηαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ή 

νπνηνδήπνηε άιινπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην αξγφηεξν δχν µήλεο πξηλ ηε ιήμε ησλ πξνζεζµηψλ 

(µέρξη 31 Ηνπιίνπ). Σν ελ ιφγσ φξγαλν εμεηάδεη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θξίλεη αλ παξαβιάπηεηαη 

ε αηζζεηηθή ηνπ µε ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήµηζεο θαη απνθαίλεηαη ην αξγφηεξν έλα µήλα πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζµίαο πνπ ηάζζεηαη ζην αξµφδην φξγαλν (31 Απγνχζηνπ). Αλ ην αξκφδην γηα 

ηε γλσκνδφηεζε φξγαλν δελ παξάζρεη ηε γλψµε ηνπ µέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζµία, νη απνθάζεηο 

ησλ αξµνδίσλ νξγάλσλ εθδίδνληαη ρσξίο ηε γλψµε απηή. 

Σν δηθαίσµα παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήµηζε, 

αλήθεη ζην ∆ήµν, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ εθ µίζζσζε αθηλήησλ 

ησλ ∆ήµσλ, εθαξµφδνληαη δειαδή νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 192 ηνπ ∆ .Κ .Κ . θαη ηνπ Π.∆. 270/81. 

Δθφζνλ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο γίλεηαη ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ αλάιεςε εθ µέξνπο ηνπ 

µηζζσηή ηεο ππνρξέσζεο πξνµήζεηαο εηδψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην ∆ήµν, ηφηε 

εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγµαηνο 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, εάλ ε πξνέρνπζα παξνρή είλαη ε πξνµήζεηα εηδψλ ή ε παξνρή 

ππεξεζηψλ. 

εκείσζε: 

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 πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Δηδηθφηεξα ζηνλ Γήκν Καζηνξηάο, κε ηελ απφ 22 /11/2016 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ –Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, νη ρψξνη πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηνπο 

νπνίνπο θαη κφλνλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εηδηθά δηακνξθσκέλα πιαίζηα, γηα ηελ πξνβνιή 

ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ είλαη νη εμήο: 
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ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΟΡΗΑ 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΖ 

1 Μία (1) ζέζε ζηελ Πιαηεία Βαλ Φιεη ζην Ο.Σ 10Β 

2 Μία (1) ζέζε ζηελ Πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ ζην Ο.Σ 10Γ εθηφο ηεο δψλεο ησλ 50κ. 

3 Μία (1) ζέζε ζηελ Πιαηεία Γαβάθε έλαληη ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ. 

4 Μία (1) ζέζε ζηελ πιαηεία Οκφλνηαο. 

5 Μία (1) ζέζε ζηελ πιαηεία Νηνιηζφ. 

6 Μία (1) ζέζε ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο Πεξηνρήο Υιφεο 

7 Μία (1) ζέζε ζηελ πιαηεία Μάλνο Υαηδεδάθεο Πεξηνρή Υιφεο 
 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΝΗΑΚΩΝ 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΖ 

1 Γχν (2) ζέζεηο ζηε πιαηεία Νέαο Ενχδνπιεο Μαληάθσλ. 
 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΖ 

1 Μία (1) ζέζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Μεζνπνηακίαο. 
 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΟΡΖΟΤ 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΖ 

1 Μία (1) ζέζε ζηελ Κεληξηθή πιαηεία ηεο Κνηλφηεηαο Κνξεζνχ. 
 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΤΡΟΥΩΡΗΟΤ 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΖ 

1 Μία (1) ζέζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ 
 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΑBΡΟΤ 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΖ 

1 Μία (1) ζέζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ 
 

 

Άξζξν 10
ν
 

Xώξνο πνπ επηηξέπεηαη ε Τπαίζξηα Γηαθήκηζε 
 

Ζ Τπαίζξηα ∆ηαθήµηζε επηηξέπεηαη επίζεο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν φισλ ησλ ∆εµνηηθψλ ηαδίσλ, 

∆εµνηηθψλ Γεπέδσλ Πνδνζθαίξνπ θαη θαιαζνζθαίξηζεο, θαζψο θαη ζε άιιν ∆εµνηηθφ Αζιεηηθφ 

Υψξν. 

Όπνηνο επηζπµεί λα πξνβεί ζηελ δηελέξγεηα ππαίζξηαο ∆ηαθήµηζεο ζηνπο ∆εµνηηθνχο 

Αζιεηηθνχο ρψξνπο πξέπεη λα ιάβεη άδεηα φπσο πξνβιέπεηαη ζηoλ  παξφληα θαλνληζµφ. 

Ζ άδεηα εθδίδεηαη αθνχ πξνεγεζεί ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηε ∆ηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηεο ∆ηεχζπλζεο Πνιενδνµίαο ηνπ ∆ήµνπ, ε νπνία ζα ελεµεξψζεη ζρεηηθά αλ ηα 

δηαθεµηζηηθά πιαίζηα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζµφ. 

Σα δηαθεµηζηηθά πιαίζηα ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο (β΄ θαη γ΄) ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε 

πιαίζηα µε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΑ 52138/2003. Σν δηαθεµηζηηθφ µήλπµα πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζε αξµνλία µε ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη λα ιαµβάλεηαη ππφςε φηη απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη 

λένπο, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν ρξεζηµνπνηνχλ ηνπο ρψξνπο απηνχο. 

Αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Γηαθήκηζεο απηήο είλαη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ. Δάλ ν αζιεηηθφο ρψξνο εθκηζζσζεί ή παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ζε αζιεηηθφ 

σκαηείν, ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε κηζζψηξηα εηαηξεία ή ην ζσκαηείν ή ην θπζηθφ ή ην 

λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ εθκηζζσηή θαηά πεξίπησζε ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ ή ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηηκήκαηνο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο (άξζξν 56 παξ. 3 Ν 2725/99). 
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Δπηηξέπεηαη επίζεο, 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. 
 

Άξζξν 11
ν
 

Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηωλ δηαθεµηζηηθώλ πιαηζίωλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο 

δηαθήµηζεο (Κ.Τ.Α 52138/2003 αξζ. 3 & Ν. 2946/2001 αξζ. 4). 
 

Ζ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη κφλν κέζα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα 

πιαίζηα (δηαθεκηζηηθά πιαίζηα) ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί γηα 

ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπο δηέπεηαη απφ 

ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο : 

– 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. 

Όηαλ 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 «ΡΑΚΔΣΑ», πξέπεη λα απέρεη απφ ην έδαθνο ην πνιχ 0,20m. Ο ζθειεηφο ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ (θνξλίδα) πξέπεη λα έρεη κέγηζην πιάηνο κέρξη 0,20m. 

– 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 πξναλαθεξνκέλσλ πιηθψλ. Δζσηεξηθά πξέπεη λα θέξνπλ ελίζρπζε έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε απφιπηε ζηαζεξφηεηα ζε πιεπξηθέο αλεκνπηέζεηο φζν θαη ην 

ακεηάζεην ηεο θαηαζθεπήο. 

– Ζ βαθή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηάξθεηα θαη ε 

ζηαζεξφηεηά ηεο. 

– 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 πάθησζή ηνπο. Ζ ζηήξημε ησλ θηλεηψλ δηαθεκηζηηθψλ 

πιαηζίσλ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε λεθξψλ θνξηίσλ ζηε βάζε ηνπο, αληί γηα ηελ 

πάθησζή ηνπο ζην έδαθνο. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αληεξίδσλ. 

– Γηα θάζε δηαθεκηζηηθφ πιαίζην, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Γήκν ππεχζπλε δήισζε, 

ππνγεγξακκέλε απφ πνιηηηθφ κεραληθφ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

– 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.). 

– 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. 

– 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 (RF240). 

– Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΠΗΕΑ» θέξνπλ έσο δχν ηζνκεγέζεηο επίπεδεο επηθάλεηεο, 

ηνπνζεηεκέλεο αληηθξηζηά ζε θαηαθφξπθν ζηχιν. Οη σθέιηκεο επηθάλεηεο έρνπλ κέγηζηε 
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θαηαθφξπθε δηάζηαζε 2,0m θαη κέγηζηε νξηδφληηα 3,0m. 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. 

– Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΡΑΚΔΣΑ» 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. Σν αλψηαην 

χςνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5,0 m. 

– 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. 

– Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζε γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε αθηίλα 

ηνπιάρηζηνλ 1.000m απφ άιιν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην. 

– Ζ δηαθήκηζε επηθνιιάηαη ή απεηθνλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ πιαηζίσλ ζηνηρείσλ. Γηαθεκίζεηο 

πνπ εμέρνπλ απφ ηελ επηθάλεηα απηή θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή είλαη αλάγιπθεο, 

απαγνξεχνληαη. 

– Σπρφλ εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο, πεξηνξηζηηθνχο φξνπο θαη 

πξνδηαγξαθέο ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, θαηηζρχνπλ ησλ παξφλησλ. 

– Ζ δηαθήκηζε επηθνιιάηαη ή απεηθνλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ πιαηζίσλ ζηνηρείσλ. Γηαθεκίζεηο 

πνπ εμέρνπλ απφ ηελ επηθάλεηα απηή θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή είλαη αλάγιπθεο, 

απαγνξεχνληαη. 

– 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. 

– 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 άξζξν 5 ηνπ Ν. 2946/2001. 

– Τπαίζξηεο δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ αθαηξνχληαη ακέζσο κε επζχλε 

ηνπ Γεκάξρνπ. 

– Ννκηθά ππεχζπλνο γηα νηηδήπνηε πξνθχςεη απφ ηελ Γηαθεκηζηηθή θαηαζθεπή είλαη ν ηδηνθηήηεο 

ηνπ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ηδησηηθψλ ρψξσλ θαη ν κηζζσηήο ηνπ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ πεξί 

Γεκνηηθψλ ρψξσλ. Απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ή ζχκβαζε 

κίζζσζεο ηέηνησλ ρψξσλ. Ο κηζζσηήο – δηαθεκηζηηθή εηαηξεία Τπαίζξηαο δηαθήκηζεο ή ν 

δηαθεκηδφκελνο είλαη ζπλππεχζπλνο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ηδηνθηήηε λα θαιχςεη ην χςνο 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ. 
 

Άξζξν 12
ν
 

Δπηηξεπόκελνη ηύπνη θαη κεγέζε δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίωλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζήο 

ηνπο 

A. Κνηλόρξεζηνη ρώξνη 

1. Πεδνδξφκηα 

χκθσλα κε ηελ ΓλΝΚ 14/2018) ζχκθσλα κε ηελ νπνία: α) Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. A ηεο παξ. 1 

άξζξνπ 4 ηεο κε αξηζκφ 52138/2003 (ΦΔΚ Β'1788) θνηλήο ππνπξγηθήο απνθάζεσο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ επί ησλ 

πεδνδξνκίσλ, ζεσξνχληαη αλίζρπξεο θαη κε εθαξκφζηκεο απφ ηελ δηνίθεζε. 
 

ηα πεδνδξφκηα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηχπνπ «ΡΑΚΔΣΑ» κε ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) H λνεηή θαηαθφξπθνο ηεο θνξλίδαο ηεο σθέιηκεο επηθάλεηάο ηνπο πξέπεη λα απέρεη απφ ην 

θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπιάρηζηνλ 1,00m. 
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β) H θνξλίδα ηεο σθέιηκεο επηθάλεηάο ηνπο πξέπεη λα απέρεη απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή 

ηνπιάρηζηνλ 2,50m. 

γ) Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. 

δ) Να 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. 

ζη) Κάζε δηαθεκηζηηθφ πιαίζην πνπ ηνπνζεηείηαη ζε πεδνδξφκην ,πξέπεη λα απέρεη ππνρξεσηηθά 

απφ ην άιιν ,ηνπιάρηζηνλ 100m. 

                                                             1,30κ 

                                5,00κ                         2,00κ 

  

                                                       

ΡΑΚΔΣΑ    
 

                        2,50κ 

 

 

 

 

 

ηνπο ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη ε δηελέξγεηα 

εκπνξηθήο δηαθήκηζεο επηηξέπνληαη ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο : 

2. Πιαηείεο 

ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη κφλν ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηχπνπ «ΠΤΡΓΟ». Σα 

δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο πιαηείεο, επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή 

θσηηδφκελα, εθφζνλ έρεη επηηξαπεί απηφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κε ηελ απφθαζε θαζνξηζκνχ 

ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 2946/2001. (ΚΤΑ 52138 αξ. 4, παξ.1, 

εδ β). χκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ αξ. 3 ηεο Κ.Τ.Α. 52138/25.11.2003 ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα 

ηχπνπ «ΠΤΡΓΟ» είλαη θπιηλδξηθά ή ηξηγσληθά, επηηξέπεηαη λα θέξνπλ έσο ηξεηο σθέιηκεο 

επηθάλεηεο κε κέγηζηε δηαηνκή 1,20η.κ. θαη κέγηζην χςνο 3,60κ θαη ε απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο 

θνξλίδαο ησλ σθέιηκσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα είλαη ην πνιχ 0,15κ. 3,60κ 3,60κ. 

 

                     3,60κ   3,60κ    

         

                             

 

  

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

0,15κ. 

                                     0,15κ.                                 

        

 

3. Λνηπνί Κνηλφρξεζηνη Υψξνη 

ε 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 (αξ.4, παξ .1, εδ.Γ, ΚΤΑ 52138/25.11.2003) 
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4. ηέγαζηξα ζηάζεσλ 

ηα ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ κεγίζησλ δηαζηάζεσλ 1,40m (νξηδφληηα δηάζηαζε) επί 2,00m 

(θαηαθφξπθε δηάζηαζε). 

Δπηηξέπεηαη ε δηαθήκηζε ζηα αλσηέξσ δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, κε ελαιιαζζφκελα κελχκαηα 

ζπρλφηεηαο φρη κηθξφηεξεο ηνπ ελφο κελχκαηνο αλά δέθα ιεπηά. 

Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ησλ ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά. 

Ζ δηαθήκηζε επηηξέπεηαη θαη ζηηο δχν φςεηο ησλ πιαηζίσλ απηψλ, εθφζνλ δελ είλαη θάζεηεο πξνο 

ηνλ άμνλα νπνηαζδήπνηε άιιεο νδνχ. 

ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ζηελ αληίζεηε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο θπθινθνξίαο, πιεπξά ησλ ζηεγάζηξσλ, θαζψο θαη ζηελ, παξάιιειε πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ, 

πιεπξά (πιάηε) απηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πιεπξέο απηέο ή ηκήκα απηψλ πξνβιέπεηαη λα 

είλαη θιεηζηά. Όηαλ ηνπνζεηνχληαη πιαίζηα ζε δχν πιεπξέο ησλ ζηεγάζηξσλ πξέπεη ζηελ πιάηε 

απηψλ λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξε δίνδνο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ θαζ’ φιν ην χςνο 

απηήο. Ζ πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο επηηξέπεηαη θαη ζηηο δχν φςεηο ησλ πιαηζίσλ απηψλ. 

χκθσλα κε ην αξ. 21, παξ. 2, ηνπ Ν. 2963/2001 ε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ζηεγάζηξσλ 

θαη ζηάζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη ζπληεξνχληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ γίλεηαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή 

αληαπνδνηηθνχ ηέινπο, ππέξ ησλ Ο.Σ.Α, πξψηνπ βαζκνχ, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε ζηεγάζηξσλ θαη ζηάζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη ζπληεξνχληαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α., γίλεηαη απφ ηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α. Δπί ησλ ζηεγάζηξσλ απηψλ 

δηαηίζεηαη ηθαλή επηθάλεηα γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, ζχκθσλα θαη κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2696/1999 (ΦΔΚ 57 Α'). 

χκθσλα κε ην αξ. 94, παξ. 2, πεξ. 17 ηνπ Ν. 3852/2010 ν θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηψλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γήκνπ. 
 

5. Πεξίπηεξα 

ηα πεξίπηεξα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ θσηεηλψλ ή κε, ζε πιαίζην χςνπο 0,40m 

απφ ηε βάζε ηεο ζηέγεο ηνπ πεξηπηέξνπ. Σν πιαίζην απηφ δελ δχλαηαη λα πξνεμέρεη πέξαλ ησλ 

επηηξεπφκελσλ δηαζηάζεσλ ηεο βάζεο ηνπ πεξηπηέξνπ. 

Με ηελ αξ. Κ.Τ.Α. 18801/10.04.2006 (ΦΔΚ 521/27.4.2006 ηεχρνο Β’) δηεπθξηλίδεηαη φηη : «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. 

Ζ σο άλσ ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεξπγκέλνπο παξαδνζηαθνχο 

νηθηζκνχο ή ηζηνξηθνχο ηφπνπο». 
 

Β. Ηδηωηηθνί ρώξνη 

Οξηζκνί: 
 

Γήπεδν είλαη ε ζπλερφκελε έθηαζε γεο πνπ απνηειεί απηνηειέο θαη εληαίν αθίλεην θαη αλήθεη ζε 

έλαλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο θπξίνπο εμ αδηαηξέηνπ. 

Οηθφπεδν είλαη θάζε γήπεδν, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή κέζα ζηα 

φξηα νηθηζκνχ ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην (αξ. 2 λ.1577/1985). 
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1. Οηθφπεδα 

ηα νηθφπεδα, αλεμαξηήησο αλ είλαη νηθνδνκεκέλα ή φρη, ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη 

επί ηεο πεξίθξαμεο απηψλ, θαηά κήθνο, παξάιιεια θαη επζχγξακκα ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο, (κε 

ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ ζηνψλ θαη πξαζηψλ, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαηζίνπ εληφο 

ηεο πξαζηάο) παξάιιεια θαη επζχγξακκα κε απηή θαη φρη ζε ηεζιαζκέλεο γξακκέο. Γελ είλαη 

επηηξεπηή ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ εληφο ησλ νηθνπέδσλ. 

Σα πιαίζηα απηά πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ σθέιηκε επηθάλεηα θαη ζθειεηφ (θνξλίδα) πνπ 

ζπγθξαηεί ηελ επηθάλεηα απηή θαη ε ζηήξημε ηνπο ζην έδαθνο πξέπεη λα γίλεηαη κε εγθηβσηηζκφ ησλ 

θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή πάθησζή ηνπο (άξζξν 3, παξ.4 ηεο Κ.Τ.Α. 52138/2003). 

Γεδνκέλνπ φηη θαη ην πεξίθξαγκα νξίδεηαη σο «ε θαηαζθεπή, κε ηελ νπνία δηαρσξίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο φκνξα νηθφπεδα ή γήπεδα, θαζψο θαη νηθφπεδν ή γήπεδν απφ θνηλφρξεζην ρψξν» (άξζξν 2, λ. 

1577/1985 «Γ.Ο.Κ») πξνθχπηεη φηη ην δηαθεκηζηηθφ πιαίζην, σο θαηαζθεπή πνπ εγθηβσηίδεηαη 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, κπνξεί λα απνηειέζεη πεξίθξαμε. 
 

Πξνυπνζέζεηο : 

– Οη δηαζηάζεηο ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη επί ησλ 

πεξηθξάμεσλ ησλ νηθνπέδσλ, είλαη αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηεο κνλάδαο 0,70m x 1,05m, κε 

κέγηζην φξην ηηο 32 κνλάδεο ζπλνιηθά, κέγηζην κήθνο ηα 11,20m (16 x 0,70m) θαη κέγηζην χςνο 

2,10m ( 2 x1,05). 

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

θσηηδφκελα. 

– Σν θάησ κέξνο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα απέρεη απφ ην έδαθνο ην πνιχ 0,20m. 

– Ο ζθειεηφο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ (θνξλίδα) πξέπεη λα έρεη κέγηζην πιάηνο κέρξη 0,20m. 

– Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ηχπνπ «πίδα», «πχξγνο» ή «ξαθέηα» επί ησλ 

πεξηθξάμεσλ ησλ νηθνπέδσλ, ειιείςεη ξεηήο ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζηελ ΚΤΑ 52138/2003 θαη 

δηαθνξεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο απηψλ (άξζξν 3, παξ. 1,9, 10, 11 ηεο ΚΤΑ). 
 

Δπηζήκαλζε :  

– Σα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Κ.Τ.Α. 52138/2003 θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΚΟΚ (Ν. 2696/1999, Φ.Δ.Κ. Α'57/23-03-1999). 

– Ζ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ θαηαζθεπψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο 

ζρεδίνπ πφιεο δελ επηηξέπεηαη. 

– Ζ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ ζε ηδησηηθφ θηίξην ή νηθφπεδν, επηηξέπεηαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2946/01. 
 

2. 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 Ν. 

2946/01 θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΚΟΚ (Ν. 

2696/1999, Φ.Δ.Κ. Α'57/23-03-1999). 

Γελ επηηξέπεηαη ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο λα 

είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ.Α ηνπ παξφληνο. 

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

γ) Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα. 
 

3. Αθάιππηεο κεζνηνηρίεο θαη ηπθιέο φςεηο θηηξίσλ. 

ηηο αθάιππηεο κεζνηνηρίεο θαη ηπθιέο φςεηο ησλ θηηξίσλ, επηηξέπνληαη κφλνλ εηθαζηηθέο 

παξεκβάζεηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ρνξεγίεο. Ο ρνξεγφο επηηξέπεηαη 

λα εκθαλίδεη ζε απηέο ηελ επσλπκία ή ην ινγφηππφ ηνπ, ζε επηθάλεηα φρη κεγαιχηεξε απφ ην 2,5% 

ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο εηθαζηηθήο παξέκβαζεο. Ζ πξάμε απηή απνηειεί δηαθήκηζε θαη 

ππφθεηηαη ζε ηέινο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (πεξ. γ, αξ. 2 ΚΤΑ 52138/03). 
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εκείσζε : 

χκθσλα κε ην αξ. 6 ηεο Κ.Τ.Α. 52138/25.11.2003 κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

κπνξεί λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαζψο θαη εηδηθφηεξνη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επί πιένλ ησλ φζσλ θαζνξίδνληαη κε ηελ 

αλσηέξσ Κ.Τ.Α., ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Με ηηο απνθάζεηο απηέο δελ 

επηηξέπεηαη λα απμάλνληαη νη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ησλ πιαηζίσλ, φπσο θαζνξίδνληαη κε ηελ Κ.Τ.Α., 

νχηε λα ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

κε ηα άξζξα ηεο Κ.Τ.Α., κε ηξφπν δπζκελέζηεξν γηα ην πεξηβάιινλ. 
 

4. Γηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζε ζηάδηα. 

Οη δηαθεκίζεηο ζε ζηάδηα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε πιαίζηα θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Τ.Α. 52138/2003, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξ. 2Α ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο Κ.Τ.Α. 52138/2003. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην πιαίζην ζα έρεη κέγηζην 

κήθνο ηα 11,20m (16 ρ 0,70m) θαη κέγηζην χςνο 2,10m (2 x1,05). 

Οη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο ησλ πιαηζίσλ, νη ινηπνί φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, θαζνξίδνληαη 

απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ. 
 

Γ. ε νρήµαηα δεµόζηαο ρξήζεο θάζε ηύπνπ ή ζηελ εμωηεξηθή επηθάλεηά ηνπο 
 

ρεηηθά : 

Βάζεη ηνπ αξ. 83 παξ. 3 Ν. 2696/2009 - Κ.Ο.Κ. - ε αλαγξαθή ή ηνπνζέηεζε δηαθεµίζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηνπ αµαμψµαηνο απηνθηλήησλ νρεµάησλ, ηα νπνία εθηεινχλ δεµφζηα 

ζπγθνηλσλία, επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ αλαηξέπεηαη ν νµνηφµνξθνο ρξσµαηηζµφο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ην δεµφζην µέζν µεηαθνξάο. 
 

1. Αζηηθά & Τπεξαζηηθά Λεσθνξεία Φνξέσλ Παξνρήο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ ηνπ Ν. 2963/01 

Ζ εκπνξηθή δηαθήκηζε ζηα αζηηθά θαη ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ηνπ Ν. 2963/01 επηηξέπεηαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ 

θαζνξίδνληαη κε ηελ ππ’αξηζκ.Β36935/2806/26.06.2002 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ή αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ ζηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο (νιηθά ή κεξηθά) ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ 

θαη ε εθκεηάιιεπζε απηψλ (δηαθεκίζεσλ) απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, κε 

ηνπο εμήο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο : 

- Κάζε θνξέαο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε δηαθεκηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 

- Σν είδνο ηεο δηαθήκηζεο, ην ζέκα, ην ιεθηηθφ, ε θαιιηηερληθή εθηέιεζε θαη γεληθά ε εκθάληζε 

ησλ δηαθεκίζεσλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο θάζε θνξέα. 

- Ζ επηινγή ησλ ιεσθνξείσλ ζηα νπνία ζα αλαγξάθεηαη ή ζα αλαξηάηαη θάζε θνξά ε δηαθήκηζε, 

θαζνξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα. 

- Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ή ε αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, εθφζνλ απηέο: 

* Αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2251/94 (191 Α’). 

* Πξνζβάιινπλ ηε δεκφζηα αηδψ, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηε δεκφζηα ηάμε. 

* Δίλαη γεληθά πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

* Παξεκπνδίδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αζθαιή νδήγεζε ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ηελ 

νξαηφηεηα ησλ επηβαηψλ. 
 

2. Δπηβαηεγά απηνθίλεηα Γεκφζηαο ρξήζεο 

Ζ εκπνξηθή δηαθήκηζε ζηα επηβαηεγά απηνθίλεηα δεκνζίαο ρξήζεο επηηξέπεηαη ππφ ηνπο φξνπο 

ηεο ππ’ αξηζκ.54829/4034/2003 (1364 Β’) Κ.Τ.Α. ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη επηηξέπεηαη θαηφπηλ 

ζχλαςεο ζπκβάζεσο κε δηαθεκηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ε αλαγξαθή εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ ζηα 

Δπηβαηεγά Γεκφζηαο Υξήζεο (Δ.Γ.Υ.) απηνθίλεηα θαη ε εθκεηάιιεπζε απηψλ (δηαθεκίζεσλ) απφ 

θάζε ηδηνθηήηε Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

3109/03, ππφ ηνπο εμήο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:  
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α) Ζ αλαγξαθή ησλ εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη εμσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο θαη 

κφλν ζηηο ζχξεο απηψλ πιελ ησλ παξαζχξσλ. 

β) Δζσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πξνζθέξεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ πιελ 

ηνπ εκπξφζζηνπ θαη νπηζζίνπ αλεκνζψξαθα (παξκπξίδ) θαη παξαζχξσλ. 

γ) Πεξηιακβάλεη έλα κφλν ζέκα κε θαιαηζζεηηθή εκθάληζε. 

δ) Ζ επηινγή ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ζηα νπνία αλαγξάθεηαη θάζε θνξά ε δηαθήκηζε γίλεηαη 

απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ παξαπάλσ Α.Δ. ή ζπλεηαηξηζκψλ ή απφ θάζε ηδηνθηήηε Δ.Γ.Υ. 

απηνθηλήηνπ, κε εληαγκέλνπ ζ' απηά, θαηά πεξίπησζε. 
 

Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ησλ παξαπάλσ δηαθεκίζεσλ, εθφζνλ απηέο: 

 Αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2251/94 (191 Α'), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκ. Ε1496/2000 (1545 Β’)Κ.Τ.Α. 

 Πξνζβάιινπλ ηε δεκφζηα ηάμε. 

 Δίλαη γεληθά θνκκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Παξεκπνδίδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αζθαιή νδήγεζε ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ θαη ηελ 

νξαηφηεηα ησλ επηβαηψλ. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 43/43833/25.09.2008 εγθχθιην ΤΠ.Δ. ε 

πξνβνιή δηαθεκίζεσο επί ηνπ ακαμψκαηνο απηνθηλήησλ νρεκάησλ δεκνζίαο θαη ηδησηηθήο 

ρξήζεο, πνπ δελ εθηεινχλ δεκφζηα ζπγθνηλσλία είλαη λφκηκε ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο : 

 

o Όηαλ δελ πξφθεηηαη γηα θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο δηαθεκίζεηο ή δηαθεκίζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία ή δηαθεκίζεηο κε ελαιιαζζφκελα κελχκαηα 

(άξζξν 11 παξ. 6 ηνπ Κ.Ο.Κ). 

o Όηαλ νη πξνβαιιφκελεο δηαθεκίζεηο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, δεδνκέλνπ 

φηη ηνχην ζα πξνζέθξνπε ζηελ επηηξεπφκελε απφ ηνλ λφκν (άξζξν 2 παξ.1 ηνπ Κ.Ο.Κ.) 

ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο, δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ρξήζεο. 
 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ:  

Οη δηαθεκίζεηο επί ηνπ ακαμψκαηνο νρήκαηνο απνηεινχλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο φηαλ εθ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο δελ πξνθχπηεη ζπζρεηηζκφο / ζπλάθεηα κε ηα πξφζσπα ή πξάγκαηα πνπ 

κεηαθέξνπλ ηα νρήκαηα ή κε ην θπζηθφ / λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ηνπ 

νρήκαηνο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 2946/01 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 15 ηνπ Β.Γ. 

24.9/20.10.1958, φπσο ηζρχεη, ε ηνπνζέηεζε /αλαγξαθή δηαθεκίζεσλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

ακαμψκαηνο απηνθηλήησλ νρεκάησλ δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ρξήζεο εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο 

δηαθήκηζεο, πνπ ππφθεηηαη ζε ηέινο δηαθήκηζεο ππέξ Ο.Σ.Α, θαζψο πξφθεηηαη γηα δεκφζηα 

πξνβνιή κελπκάησλ θάζε κνξθήο (ινγφηππν, απεηθφληζε πξντφλησλ θαη δηαθεκηζηηθψλ 

παξαζηάζεσλ, αλαγξαθή ζηνηρείσλ επηρείξεζεο, δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θιπ.) πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ πξνψζεζε εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ή άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

πλεπψο, επηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηε λφκηκε πξνβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκίζεσλ ζπληζηά 

ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο ππέξ Ο.Σ.Α. 
 

Γ. ΔΝΑΔΡΗΑ 

Θεσξνχληαη ππαίζξηα δηαθήκηζε (αλάινγα κε ην ρψξν πνπ απηέο δηελεξγνχληαη ), ζχκθσλα ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο εγθχθιηνπ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ αξηζκ. 20/2001: νη δηαθεκίζεηο απφ ηνλ 

αέξα, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν. 
 

Άξζξν 13
ν 
 

Δπηγξαθέο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα 
 

χκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 48900/28.09.2010 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. ε εθδνζείζα 

Κ.Τ.Α.38110/02, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Ν. 2946/01, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Β.Γ.'324.9/20.10.1958, πξνβιέπεη ηε δηάθξηζε επαγγεικαηηθψλ 
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επηγξαθψλ απφ ηηο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, ππφ ηελ έλλνηα φηη γηα ηηο πξψηεο δελ απαηηείηαη ε 

έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο θαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο. 

Ωο «επηγξαθέο» νξίδνληαη νη πηλαθίδεο πνπ αλαξηψληαη ή πξνζαξηψληαη ζε ηνίρνπο, πξνζήθεο 

θαη ζχξεο θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ ή θαηνηθηψλ, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε, ηε 

δηεχζπλζε, ηελ ηδηφηεηα ή ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ηελ επσλπκία 

θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ελψζεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 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 (αξζ. 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 2946/01). Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

θαηνρπξσκέλσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ (αξζ. 6 ηεο ππ’ αξηζκ. 20/2001 Δγθπθιίνπ 

ΤΠ.Δ.). 

Απφ 25.09.2002 ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. 38110/09.09.2002 (1255 Β’) Κ.Τ.Α. κε ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη πξνδηαγξαθέο, ε κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε δηαδηθαζία 

ηνπνζέηεζεο ησλ επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 2 

ηνπ Ν. 2946/01 θαη έρνπλ 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. Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο, ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ 

επηηξέπεηαη κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ. 

3. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηγξαθψλ επηηξέπεηαη εθφζνλ: 

α) oη επηγξαθέο έρνπλ κέγηζην ζπλνιηθφ χςνο 0,70 κ. 

β) νη επηγξαθέο εμέρνπλ απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ κέρξη 0,20 κ. 

γ) ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ εκθαλήο θάλλαβνο (πιέγκα γξακκψλ, 

ζπλήζσο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ κεηαμχ ηνπο, πνπ ηζαπέρνπλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

αξρηηέθηνλεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θάηνςεο, φζν θαη γηα ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ), φηη νη 

επηγξαθέο ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ, ρσξίο λα ηα επηθαιχπηνπλ.  

δ) 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 κίαο 

κφλνλ επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ. Καη ε επηγξαθή απηή ηνπνζεηείηαη παξάιιεια κε ηελ 

φςε ηνπ θηηξίνπ. Ζ ηνπνζέηεζε επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ ππφθεηηαη, θαηά ηα ινηπά, ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 3 ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο. 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 κ., 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 ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηφλσλ ή άιινπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

6. Καη' εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο, 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 κ. θαη δελ κπνξεί λα 

απέρνπλ απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ πεξηζζφηεξν απφ 0,30 κ. Σν θάησ κέξνο ησλ επηγξαθψλ, δελ 
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κπνξεί λα απέρεη ιηγφηεξν ησλ 3 κ. απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ε εμσηεξηθή πιεπξά 

ηνπο λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πέξαλ ησλ 0,50 κ. απφ ηελ λνεηή θαηαθφξπθν πνπ πεξλά απφ ην 

θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

7. ηα θαξκαθεία, ρσξίο άδεηα Γεκάξρνπ θαη ρσξίο πιεξσκή ηέινπο, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

ζην πεδνδξφκην, κπξνζηά ζην θαξκαθείν, ελφο απινχ ζηαπξνχ, κε κέγηζην ζπλνιηθφ χςνο 1,00 

κ., κέγηζην ζπλνιηθφ κήθνο 1,00 κ. ειάρηζην ζπλνιηθφ χςνο απφ ην έδαθνο 3,00 κ. θαη κέγηζην 

ζπλνιηθφ χςνο απφ ην έδαθνο 4,00 κ., κε ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζηαπξνχ λα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 0,50 κ. απφ ηε λνεηή θαηαθφξπθν πνπ πεξλά απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ 

(Καηφπηλ ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ). 
 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: 

Δπηγξαθέο κε ηνπνζεηεκέλεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 38110/2002 (σο πξνο ην ζεκείν θαη 

ην ρψξν ηνπνζέηεζήο ηνπο, ηηο δηαζηάζεηο θ.ιπ.), αληηκεησπίδνληαη σο δηαθεκηζηηθέο θαηαζθεπέο 

ζχκθσλα κε ην αξ. πξση. 48900/28-09-2010 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. θαη απαηηείηαη έθδνζε 

άδεηαο θαη θαηαβνιή ηνπ ηέινπο. 
 

Πξαηήξηα Τγξψλ θαπζίκσλ 

ηελ ππ’ αξηζκ. 16/61067/02.02.2011 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. αλαθέξεηαη πσο κε βάζε ην 

αξζ. 82 ηεο ππ’ αξηζκ. 7/2009 αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο (Α.Γ.) θαη ην άξζξν 10, παξ. 6 ηνπ Ν. 

3710/2008, νη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη νη ζηαζκνί 

απηνθηλήησλ κε αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ πηλαθίδα, επί ηεο νπνίαο 

αλαγξάθεηαη ην ζήκα ηεο εηαηξείαο πεηξειαηνεηδψλ, κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε 

ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη νη ηηκέο πψιεζεο θάζε είδνπο θαπζίκνπ αλά ιίηξν. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 32/2006 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη πξνβιέπεηαη ξεηά απφ 

ηελ παξ. 6 ηνπ αξ. 10 ηνπ Ν. 3710/08, νη ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ 

δελ είλαη δηαθεκηζηηθέο, επνκέλσο δελ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο άδεηα θαη δελ πθίζηαηαη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο γηα απηέο ηέινπο δηαθήκηζεο. 
 

Οη ελ ιφγσ πηλαθίδεο, απνζθνπψληαο ζηελ πξνζηαζία θαη ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ: 

- ηνπνζεηνχληαη ζε πεξίνπηε ζέζε ηνπ πξαηεξίνπ ή ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, - νη ηηκέο ιηαληθήο 

πψιεζεο αλαγξάθνληαη αθξηβψο θάησ ή παξάπιεπξα ηνπ εηαηξηθνχ ζήκαηνο, - θσηίδνληαη θαηά 

ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη  

- ηα αλαγξαθφκελα επ’ απηψλ ςεθία ησλ ηηκψλ πψιεζεο πξέπεη λα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 15 

εθαηνζηψλ, άλεπ θαζνξηζκνχ κέγηζησλ δηαζηάζεσλ απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 32/2006 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. νξίδεηαη φηη γηα ηα Eιεχζεξα Πξαηήξηα 

(ιεπθά), πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηηθή ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κία ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θαη 

θέξνπλ πηλαθίδα κε εηδηθφ ζήκα «Δ.Π», έρνπλ νξηζζεί νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

- ε πηλαθίδα κε ην εηδηθφ ζήκα «Δ.Π» είλαη απηνθσηηδφκελε, ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 1,50 X 1,50 m. 

- κε γξάκκαηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 0,60 m. Καη 

- είλαη αλαξηεκέλε ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 4,50 κέηξσλ (ε θάησ πιεπξά ηεο) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, ζηελ πιεπξά ηνπ πξαηεξίνπ πνπ ζπλνξεχεη κε ην δξφκν θαη θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

είλαη νξαηή απφ παληνχ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 11, παξ. 4 ηνπ Ν. 2696/99 (Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο) νη πηλαθίδεο 

ζήκαηνο θαη ηηκψλ φισλ ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ παξά ηελ νδφ, δχλαληαη 

λα ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια ή θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ. Σπρφλ άιιεο πηλαθίδεο πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πηλαθίδσλ ζήκαηνο/ ηηκψλ, πνπ ηνπνζεηνχληαη είηε εληφο ηνπ πξαηεξίνπ/ 

ζηαζκνχ είηε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ είλαη 

δηαθεκηζηηθέο, ππφθεηληαη ζην ηέινο δηαθήκηζεο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απαηηείηαη ε έθδνζε 

ηεο πξνβιεπφκελεο, απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 2946/01, άδεηαο. 

Γε ζπληζηά δηαθήκηζε ε απιή παξνπζίαζε ελφο πξντφληνο πνπ δηαθηλεί ή κηαο ππεξεζίαο πνπ 

παξέρεη ην πξαηήξην (π.ρ. απιή αλαγξαθή ινγφηππνπ ιηπαληηθψλ ή ηεο ιέμεο «πιπληήξην», «mini 
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market», θηι.), φηαλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην ζρεηηθφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα (αξ. 9, παξ.1 ηνπ 

Ν. 2251/94 θαη ππ’ αξ. 225/1999 ΓλΝΚ), θαζψο ν φξνο «δηαθήκηζε», ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

δηαηάμεηο, έρεη σο θχξην ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ηνπ, ην φηη απνηειεί δήισζε, αλαθνίλσζε 

(γξαπηή, πξνθνξηθή, κε ιέμεηο, εηθφλεο ή κε άιια επηθνηλσληαθά κέζα ή αθφκα θαη ε ππφζρεζε 

παξνρψλ) πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο θαη 

ζηελ επίηεπμε ηεο αχμεζεο πσιήζεσλ ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ην παξαπάλσ απνηειεί επηγξαθή θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 2946/01 θαη εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππ’ αξηζκ. 38110/2002 (1255 Β’) Κ.Τ.Α. Πξέπεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη 

αλ κε απηή ηελ επηγξαθή πξνβάιιεηαη είδνο ζε έθηαζε δπζαλάινγε ζπγθξηηηθά κε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, πξφθεηηαη γηα δηαθήκηζε θαη ππφθεηηαη ζε ηέινο δηαθήκηζεο (ηΔ 

2393/99, 2181/99). 

Οη πηλαθίδεο κε ην ζήκα ηεο ζπκβεβιεκέλεο εηαηξίαο πεηξειαηνεηδψλ θαη ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ 

δχλαληαη λα ηνπνζεηνχληαη είηε εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ πξαηεξίνπ είηε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, 

παξάιιεια ή θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ (δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 

2696/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πηλαθίδαο απηήο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ απαηηείηαη άδεηα θαηάιεςεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νηθείν δήκν/ θνηλφηεηα θαη ε θαηαβνιή απφ ηνλ ηδηνθηήηε/ θάηνρν 

ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 6 ηνπ Ν. 

1080/1980. Ζ πεξίπησζε απηή (δειαδή ε ηνπνζέηεζε ηεο πηλαθίδαο ζήκαηνο/ ηηκψλ επί ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ) δχλαηαη λα δηεξεπλάηαη απφ ηνλ Γήκν, θαηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απφηκεζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ 

ππνβηβαζκνχ ηεο ζηάζκεο ηνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ ηνπ 

πξαηεξίνπ (άξζξν 29, παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2006). 

Οη ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ (LPG) κηθηψλ θαη ακηγψλ, 

αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ζηαζκψλ απηνθηλήησλ κε αληιίεο θαπζίκσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην 

άξζξν 7 ηνπ Ν. 3054/02 (230 Α’), φπσο ηζρχεη, θαη απφ ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο 

αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, δελ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.2946/01 (224 Α’), ε δε ζέζε ηνπο 

εκθαίλεηαη θαη θαζνξίδεηαη ζε ζρέδηα νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο, πνπ ζπληάζζνληαη 

απφ ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν δηπισκαηνχρν ή ηερλνιφγν κεραληθφ θαη εγθξίλνληαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (άξζ. 10 παξ. 6 ηνπ 

Ν. 3710/08). 

χκθσλα κε ην έγγξαθν 26954/1924/06.07.2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ, γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ παξεμεγήζεσλ κεηαμχ εθκεηαιιεπηψλ ζηεγαζκέλσλ ζηαζκψλ 

απηνθηλήησλ άλεπ αληιηψλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γήκνπ (ή θάζε 

Διεγθηηθνχ κεραληζκνχ) ε νπνία απαηηεί ηελ θαζαίξεζε ή ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε επί πεδνδξνκίνπ, έκπξνζζελ ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ, πηλαθίδσλ κε ηελ 

επσλπκία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ησλ φπνησλ ηπρφλ θσηηδφκελσλ πιεξνθνξηαθψλ 

επηγξαθψλ έρνπλ ηνπνζεηήζεη (π.ρ. πιεξνθνξηαθέο θσηεηλέο επηγξαθέο κε ηηο ιέμεηο PARKING 

θελφ, 24 ψξεο αλνηθηφ, ην αληίηηκν ηεο ζηάζκεπζεο θ.ι.π.) κε ην επηρείξεκα φηη ηηο ζεσξνχλ 

δηαθεκηζηηθέο επηζεκαίλεηαη φηη νη ππφςε πηλαθίδεο: 

 ραξαθηεξίδνληαη σο πιεξνθνξηαθέο – ελεκεξσηηθέο θαη δελ ζεσξνχληαη δηαθεκηζηηθέο, δηφηη 

ππνβνεζνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο νδεγνχο απηνθηλήησλ νρεκάησλ λα εληνπίζνπλ ηνλ ρψξν 

ζηάζκεπζεο άκεζα, έηζη ψζηε λα κελ θπθινθνξνχλ αζθφπσο επηβαξχλνληαο έηζη ηε ινηπή 

κεραλνθίλεηε νδηθή θπθινθνξία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζψο επίζεο θαη 

ηνπ αζηηθνχ, θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληφο ηεο. 

 δχλαληαη λα ηνπνζεηνχληαη (θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ πηλαθίδσλ ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ησλ ζηαζκψλ κε αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ) είηε εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζηαζκνχ, 

είηε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, είηε ζην πιατλφ ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, είηε έκπξνζζελ ηεο εηζφδνπ ηνπο 

εληφο ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζε απφζηαζε απέρνπζα έσο δέθα (10) 

κέηξα απφ ηελ είζνδν ηνπ ζηαζκνχ, παξάιιεια ή θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ (δεχηεξν 

εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2696/91, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), θαζψο 
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επίζεο φηη, γηα ηε ζχλλνκε ηνπνζέηεζή ηνπο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ απαηηείηαη άδεηα θαηάιεςεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νηθείν δήκν θαη ε θαηαβνιή απφ ηνλ ηδηνθηήηε/ θάηνρν ηνπ 

ζηαζκνχ ζρεηηθνχ ηέινπο. 

 δχλαηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αηηεζνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ επί 

πεδνδξνκίνπ, λα εγθξίλεηαη απφ ηνλ νηθείν δήκν, θαηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφηκεζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ππνβηβαζκνχ ηεο ζηάζκεο 

ηνπ, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ ηνπ ζηαζκνχ (άξζξν 29, παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 

118/2006, φπσο ηζρχεη), ζε ζπλδπαζκφ θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ηζρχνπζαο 

πνιενδνκηθήο θαη θηηξηνδνκηθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 16 – ιεηηνπξγηθά, ελεξγεηαθά θαη 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ, άξζξν 20 – θαηαζθεπέο ζε δεκφζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, άξζξν 21 – πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο ηνπ Ν. 4067/12 «Νένο 

Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ). 

 

Άξζξν 14
ν 
 

Άδεηα γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίωλ δηαθεκίζεωλ (αξ. 5 Ν. 

2946/2001 & αξ. 20/40135/10-10-2001 εγθ. ΤΠ.Δ.) 
 

Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο. 

Ζ άδεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ππαίζξηαο δηαθήκηζεο δηαθξίλεηαη απφ ηελ άδεηα 

ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαζψο κε απηή ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα αλάξηεζεο 

(πξνβνιήο) δηαθήκηζεο επί ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ δηάθξηζε ησλ δχν αδεηψλ πξνθχπηεη μεθάζαξα θαη απφ ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3463/2006, φπνπ 

πξνβιέπεηαη αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο δηελέξγεηαο δηαθήκηζεο θαη άδεηαο ηνπνζέηεζεο 

πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 

πλεπψο, ε ρνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο πξνεγείηαη ηεο 

ρνξήγεζεο άδεηαο δηελέξγεηαο δηαθήκηζεο. 

Όπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2946/2001, νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο 

πξνβάιινληαη: 

- ζε θνηλφρξεζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο 

- ζε ηδησηηθά θηίξηα ή νηθφπεδα 

- απφ ηνλ αέξα, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν θαη 

- 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. 

Γηα θάζε πξνβνιή κελχκαηνο ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο ή θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πιαηζίσλ απαηηείηαη άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γήκν χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ θαη έρεη ηξηεηή ηζρχ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

θνξέο, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Α. Άδεηα Γεκάξρνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην 

δηαθεκηζηή ή ην δηαθεκηδφκελν. 

- Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο πξνεγείηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ρξήζεο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

(δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 270/81 θαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 103, 

παξ.δ θαη 192 ηνπ Ν.3463/06, πξνθεηκέλνπ γηα θνηλφρξεζην ρψξν). 

- Δπίζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο πξνεγείηαη έιεγρνο απφ ηε Γ/λζε Σερληθήο Τπεξεζίαο 

& Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ αλ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ 

θαζνξίδνληαη κε ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν 2946/01 (άξζξν 5 

παξ. 1 Ν 2946/2001). 
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- Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππνβάιιεηαη ζην Γήκν ππεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ 

πνιηηηθφ κεραληθφ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ. Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ επηηξέπεηαη λα είλαη 

θσηεηλά ή θσηηδφκελα, ππνβάιινληαη ζηε ΓΔΖ ή ζηνλ ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ππεχζπλεο δειψζεηο αδεηνχρνπ εγθαηαζηάηε, ππνγεγξακκέλεο απφ δηπισκαηνχρν 

ειεθηξνιφγν ή κεραλνιφγν κεραληθφ (άξζξν 3 παξ. 5 θαη 7 ΚΤΑ 52138/2003). 

- Γηα ηελ άδεηα ηνπνζέηεζεο πιαηζίσλ απφ ηνλ δηαθεκηζηή ή ηνλ δηαθεκηδφκελν, απαηηείηαη ε 

ππνβνιή αίηεζεο, πξνθεηκέλνπ ηα αξκφδηα φξγαλα λα εμεηάζνπλ αλ απηά πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο. Δπνκέλσο νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ είλαη νη εμήο: 

1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην Γήκν, 

2. Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ, 

3. Δμέηαζε ησλ πιαηζίσλ θαη 

4. Έθδνζε ηεο άδεηαο. 

 

Β. Άδεηα δηελέξγεηαο δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε ηε νπνία ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα αλάξηεζεο 

(πξνβνιήο) δηαθήκηζεο επί ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Όπσο πξνέβιεπε θαη ε πξντζρχνπζα λνκνζεζία, ε αξκνδηφηεηα ηνπ δήκνπ ζην ζέκα απηφ είλαη 

απνθιεηζηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη αλεμάξηεηα απφ ην ρψξν δηελέξγεηαο ηεο δηαθήκηζεο θαη ην είδνο 

ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ, θακκία άιιε αξρή (πνιενδνκηθή, αζηπλνκηθή θ.ι.π.) δελ έρεη δηθαίσκα 

λα ρνξεγεί ή λα αλαθαιεί άδεηεο δηαθήκηζεο (Δγθ. Τπ.Δζση. 48574/9-9-1982, Δγθχθιηνη Τπ. 

ΠΔΥΩΓΔ 20865/2421/1986 θαη 63624/12384/12384/1985, Γλσκ. Ννκ. Γ/λζεο Τπ. ΠΔΥΩΓΔ 

839/1984). 

- Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζε θνηλφρξεζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο 

ππνβάιιεηαη αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ηέινπο δηαθήκηζεο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958, φπσο ηζρχεη. Σν ηέινο απηφ 

θαηαβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο (άξζξν 5 παξ. 1 Ν 2946/01). 

 

Οη ελέξγεηεο δειαδή πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο είλαη νη εμήο: 

1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, 

2. Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ (γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο), 

3. Καηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο θαη 

4. Έθδνζε ηεο άδεηαο πξνβνιήο ππαίζξηνπ κελχκαηνο. 

 

Γ. Άδεηα γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε ζε ηδησηηθά θηίξηα ή νηθφπεδα. 

Γηα ηελ ππαίζξηα πξνβνιή κελπκάησλ ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζε 

ηδησηηθφ θηίξην ή νηθφπεδν, απαηηείηαη άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ δήκν, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ θαη έρεη ηξηεηή ηζρχ , κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

θνξέο, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο είλαη ε πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ 

Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ε γλψκε ηνπ πξσηνβάζκηνπ Αξρηηεθηνληθνχ 

πκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, γλψκεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ εληφο κελφο απφ ηεο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Απφ ηελ ππεξεζία ηνπ δήκνπ δηαβηβάδεηαη άκεζα αληίγξαθν ηεο αίηεζεο 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, ψζηε απηέο λα ζρεκαηίζνπλ θαηά ην δπλαηφλ πιήξε άπνςε, πξνθεηκέλνπ ελ ζπλερεία λα 

εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο, γηα ην αλ πεξηνξίδεηαη ε ζέα θαη πξνθαιείηαη ππνβάζκηζε κλεκείσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αλ ζίγεηαη ε αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο, αλ επηβαξχλεηαη ζηαηηθψο ην θηίξην ή 

αλ δεκηνπξγείηαη ηερληθφ πξφβιεκα ζε απηφ απφ ηε δηαθεκηζηηθή θαηαζθεπή. 

Δθφζνλ νη γλψκεο απηέο δελ παξαζρεζνχλ, ηφηε ε άδεηα εθδίδεηαη ρσξίο απηέο. 
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ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη γίλεη έγγξαθε ελέξγεηα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ πξνο ηηο αλσηέξσ ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, ηφζν γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ φζν θαη γηα 

ηελ ηήξεζε ηνπ νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο άδεηαο, ψζηε απηή λα κε πάζρεη 

αθπξφηεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί ε άδεηα δηαθήκηζεο, πιεξψλεη ην ηέινο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο φπσο απηφ θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1900/90 

Καηεγνξία Α΄ Γηαθήκηζεο. 

Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηξηεηνχο άδεηαο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ε γλψκε ηνπ πξσηνβάζκηνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

Γ. Άδεηα γηα δηαθήκηζε απφ ηνλ αέξα, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν 

Γηα ηηο δηαθεκίζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ αέξα, απαηηείηαη άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη, χζηεξα 

απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην Γήκν, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε 

επηρείξεζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Με ηελ άδεηα απηή θαζνξίδεηαη θαη ε ρξνληθή ηζρχο ηεο, γηα 

ηελ απφ αέξνο δηαθήκηζε. 

Δ. Άδεηα γηα δηαθήκηζε ζε ζηάδηα θαη γήπεδα, ζε θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο, ζε 

ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ ή ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηψλ, αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ 

θαη ζε πεξίπηεξα. 

Γηα ηελ πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο απαηηείηαη άδεηα, πνπ 

ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ρξνληθήο ηζρχνο ηξηψλ εηψλ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο 

γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, κηα ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

Καη ε αίηεζε απηή, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη: 

απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ 

ηέινπο δηαθήκηζεο, ην νπνίν επίζεο πξνθαηαβάιιεηαη. 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ δηαθήκηζεο, απαηηείηαη επίζεο άδεηα θαη αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο Α ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ πξνβάιινληαη κέζα ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ησλ νρεκάησλ, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αξκφδηνο Γήκνο 

είλαη εθείλνο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα 

νρήκαηα. 

- Όηαλ ν Γήκνο παξαρσξεί κε δεκνπξαζία ην δηθαίσκα ηνπνζέηεζεο θαη δηαθεκηζηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηεγάζηξσλ ζε ηξίην, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πιεηνδφηε: 

α) κίζζσκα γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο (άξζξν 3 παξ. 3 Ν 2946/2001 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ ΓΚΚ θαη ηνπ ΠΓ 270/1981) θαη 

β) ηέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/09-20/10/1958, φπσο απηφ 

ηζρχεη. Τπφρξενη θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη εηο 

νιφθιεξνλ ν δηαθεκηζηήο θαη ν δηαθεκηδφκελνο ( άξζξν 16 παξ. 3 ΒΓ 24/09-20/10/1958, 

φπσο ηζρχεη). 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε αδείαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ 

θαη επηγξαθψλ ή δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη άδεηα Γεκάξρνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ 

θαη επηγξαθψλ ή δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, γηα ηε δηελέξγεηα ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ, 

ππνβάιινληαη ζην Γήκν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά άλεπ ησλ νπνίσλ ε αίηεζε απνξξίπηεηαη: 

Α. Αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη : 

- ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, 

- ην είδνο θαη ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο (εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε 

λα πξνζθνκίζνπλ ην εηαηξηθφ ηνπο),  

- ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 
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- ε ζέζε θαη ην είδνο ηνπ αηηνπκέλνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ 

Β. Βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ 

Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) 

Γ. Σακεηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο ή έληππν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πεξί 

ρνξήγεζεο Α.Φ.Μ. 

Γ. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

Δ. Μηζζσηήξην πκβφιαην πκθσλεηηθφ κε ηδηνθηήηε ζε πεξίπησζε κίζζσζεο ηδησηηθνχ ρψξνπ 

Σ. Άδεηα ηνπνζέηεζεο απφ ηελ Πνιενδνκία ζε πεξίπησζε κίζζσζεο ηδησηηθνχ ρψξνπ 

Ε. Τπεχζπλε Γήισζε πνιηηηθνχ κεραληθνχ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ θιπ. 

Ζ. ρεδηάγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ κε έλδεημε ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ, 

ησλ επηγξαθψλ ή ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ. 

Θ. Σερληθή πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο 

Η. ρέδην (καθέηα) ησλ ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ, ησλ επηγξαθψλ, ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ή ησλ 

δηαθεκίζεσλ κε νπνηνδήπνηε δηαθεκηζηηθφ κέζν φπνπ πξέπεη λα θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ εκβαδνχ θαη ηνπ 

αλαινγνχληνο Σέινπο. 

Κ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αδεηνχρν εγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγν σο πξνο ηε κειέηε ηεο ειεθηξνδφηεζεο 

θάζε είδνπο θσηεηλήο ή θσηηδφκελεο δηαθήκηζεο. 

Λ. Πξνεγνχκελε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ Β.Γ. 

24.9/20.10.1958 «Πεξί Κσδηθνπνηήζεσο εηο Δληαίνλ Κείκελνλ Νφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 

πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (171 Α’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, απαηηείηαη επίζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

πιαηζίσλ απφ ηνλ δηαθεκηζηή ή ηνλ δηαθεκηδφκελν. 

- Όζνη δηελεξγνχλ ππαίζξηα δηαθήκηζε θαη επηζπκνχλ ηε ζπλέρηζε απηήο γηα ζπγθεθξηκέλν έηνο, 

νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ην Γήκν, κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. Σν ίδην νθείινπλ λα θάλνπλ θαη φηαλ επηζπκνχλ ηελ παχζε ηεο ηζρχνπζαο δηαθήκηζεο. 

- Ο Γήκαξρνο δελ ρνξεγεί άδεηα ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ή δηελέξγεηαο 

ππαίζξηαο Γηαθήκηζεο, εάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, νη πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή αλ θξίλεηαη απφ ηε Γ/λζε Σερληθήο Τπεξεζίαο & 

Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, φηη ε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ή δηελέξγεηα δηαθήκηζεο δελ αξκφδεη 

πξνο ηνλ νηθηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο ή ζίγεη ην θηίξην ή ην πεξηβάιινλ. 

- ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζηνπο ππφρξενπο ζα επηβάιινληαη θαλνληθά ηα πξνβιεπφκελα πξφζηηκα. 

- ε θάζε πεξίπησζε ε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ ζεσξείηαη ρνξεγεζείζα απφ ηελ είζπξαμε ηνπ Σέινπο. 

 

Άξζξν 15
ν 
 

Δμαίξεζε - απαιιαγέο από ην δεκνηηθό ηέινο δηαθήκηζεο (αξ. 15 & 18 Β.Γ. 15/ 24.9/ 20 . 

10.58) 
 

Δμαηξνχληαη ηνπ ηέινπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Β.Γ.24.9/20.10.58 δηαθεκίζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα πεξηνδηθά, ζην ξαδηφθσλν θαη ζηελ ηειεφξαζε (παξ. 2 άξζξν 15 

Β.Γ. 24.9/20.10.58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξ. 5 ηνπ Ν. 1900/90). 

Απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο δηαθήκηζεο θάζε επηγξαθή ή δηαθήκηζε 

αλαγεγξακκέλε ή πξνζαξηεκέλε ή αλεξηεκέλε επί ησλ ηνίρσλ, παξαζχξσλ, πξνζεθψλ, ζπξψλ 

θαηαζηήκαηνο, γξαθείνπ ή θαηνηθηψλ θαη αθνξνχλ ηελ επσλπκία, ηελ ηδηφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο (άξζξν 18 Β.Γ.24.9/20.10.58, 

αξ. 6. Ν. 2946/2001). 

Τπφθεηηαη φκσο ζην ηέινο ε δηαθήκηζε ε νπνία, σο εθ ηνπ είδνπο θαη ηεο εθηάζεψο ηεο, πνπ 

εθδήισο δηαθέξεη απφ ηελ έθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ζε ζρέζε κε ην δηαθεκηδφκελν είδνο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλαθέξεηαη θαη δηαθεκίδεη φρη ην 
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ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ή γξαθείν φπνπ έρεη αλαξηεζεί, αιιά απηφ ηνχην ην δηαθεκηδφκελν 

πξντφλ, νπφηε ηελ σθέιεηα απφ ηελ δηαθήκηζε πξνζπνξίδεηαη ακέζσο θαη θπξίσο ν παξαγσγφο ή 

εηζαγσγέαο ή ν ρνλδξέκπνξνο ηνπ είδνπο, εκκέζσο δε θαη θαηά πεξηνξηζκέλε αλαινγία ν 

εθκεηαιιεπφκελνο ην θαηάζηεκα (ηΔ 1167/1999 Σκ. η’). Σν φηη ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άξζε ηεο απαιιαγήο απφ ην ηέινο δηαθήκηζεο δηαπηζηψλεηαη κε ζαθή θαη 

πιήξε έθζεζε ειέγρνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Σν άξζξν 18 ηνπ Β.Γ. 24.9/20.10.58 

(ΦΔΚ171/58 ηεχρνο Α) δελ έρεη εθαξκνγή γηα δηαθήκηζε ε νπνία δηελεξγείηαη φρη ζε ρψξν 

θαηαζηήκαηνο, γξαθείνπ ή θαηνηθίαο, αιιά καθξάλ ηέηνηνπ ρψξνπ (π.ρ. ζε πεδνδξφκην ή 

θνηλφρξεζην ρψξν) θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε ζέζε κε ζρεηηδφκελε εκθαλψο κε ηέηνην ρψξν, 

νπφηε επηβαιινκέλνπ ηνπ ηέινπο απφ ηε δεκνηηθή αξρή ελαπφθεηηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν ε 

βεβαίσζε λα απνδείμεη φηη δελ ζπλδέεηαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε. 

(ηΔ 1167/1999 Σκ. η'). 

Δμαηξνχληαη ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο νη δηαθεκίζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο 

επηθάλεηεο ησλ ζηαζκψλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ νρεκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΚΟ), νη νπνίεο εθηεινχλ ζπγθνηλσληαθφ έξγν (παξ. 1 άξζ. 99 ηνπ Ν. 4199/13 

– 216 Α’/11.10.2013). 
 

Άξζξν 16
ν
 

Σέινο δηαθήκηζεο 
 

Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ ηέινο γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη 

κνξθή ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα (αξ. 15, παξ. 1, Β.Γ. 

24.9/20.10.58). Σν άξζξν 15 ηνπ Β.Γ 24.9/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 

1900/90 θαη κε ην νπνίν επεηξάπε ζηνπο ΟΣΑ λα επηβάιινπλ, κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αληαπνδνηηθνχο θφξνπο, δελ αληίθεηηαη ζην άξζξν 78 παξ. 4 ηνπ 

πληάγκαηνο. Με ηελ παξ.1 ηνπ αξ. 5 ηνπ Ν.2946/2001 νξίδεηαη φηη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

δηαθήκηζεο, πξνεγείηαη ηεο ρνξήγεζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο. 

Σν ηέινο δηαθήκηζεο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γεληθψλ ή αλεηδίθεπησλ εζφδσλ. Σα έζνδα 

απηά, ιφγσ κε ππάξμεσο θακηάο δέζκεπζεο απφ ην λφκν, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θάιπςε θάζε είδνπο δαπάλεο, (δηνηθήζεσο, εθηειέζεσο έξγσλ θιπ.) (έγγξαθν 31727/13.04.1978 

ΤΠ.Δ.). 

Γηθαηνχρνο ηνπ ηέινπο δηαθεκίζεσο είλαη ν Γήκνο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

δηαθήκηζε. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί δηαθεκίζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Γ΄, δηθαηνχρνο ηνπ ηέινπο είλαη ν Γήκνο, φπνπ 

είλαη ε έδξα ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ νρήκαηνο (παξ. 1 άξζξν 16 Β.Γ. 24.9/20.10.58 (171 Α’/58). 

Γηα ηηο δηαθεκίζεηο ησλ θαηεγνξηψλ Α’, Β’ & Γ’, ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο είλαη ζε 

νιφθιεξν ν δηαθεκηζηήο, ν δηαθεκηδφκελνο, θαζψο θαη ν θχξηνο, ν λνκέαο θαη ν επηθαξπσηήο ηνπ 

ρψξνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαθήκηζε. Σν ηέινο θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν ζην δεκνηηθφ ηακείν. Ζ 

είζπξαμε ελεξγείηαη κε ζρεηηθφ ζεκείσκα ηνπ δηθαηνχρνπ Γήκνπ (παξ. 3 αξζ. 16 Β.Γ. 

24.9/20.10.58 (171 Α’/58), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ αξζ. 57 ηνπ Ν. 1416/84 (18 

Α’/84). 

Γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο Γ’ ην ηέινο θαηαβάιιεηαη πάληα απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν (Ν. 

2880/01, αξζ. 9, παξ. 6α). 

Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Ν. 3852/10, αξζ. 72, παξ. 1, εδ. δ), κεηαμχ ηνπ θαηψηαηνπ 

θαη αλψηαηνπ νξίνπ, πνπ νξίδεη γηα θάζε θαηεγνξία δηαθήκηζεο ην αξζ. 15 ηνπ Β.Γ. 

24.9/20.10.1958 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Οη θαηεγνξίεο δηαθήκηζεο έρνπλ σο εμήο : 

Καηεγνξία Α΄ 

Αθνξά δηαθεκίζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ή αλαξηψληαη ή επηθνιιψληαη : 
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• κέζα ζε κφληκα θαη ζηαζεξά ή πξνζσξηλά θαη θηλεηά πιαίζηα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε πιαηείεο, νδνχο, 

• ζηηο πεξηθξάμεηο αθάιππησλ ρψξσλ θαη αλεγεηξφκελσλ ή εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθνδνκψλ κε 

ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή λνκέα ή ηνπ δηαρεηξηζηή απηψλ, 

• ζε ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη ζε ρψξνπο ζηαδίσλ 

θαη γεπέδσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ, 

• κέζα ζε θαηαζηήκαηα, θηλεκαηνγξάθνπο, ζέαηξα θαη άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο, θαη 

• ζε πεξίπηεξα, ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηψλ ιεσθνξείσλ αζηηθψλ θαη 

ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

ηελ θαηεγνξία απηή ην ηέινο είλαη εβδνκαδηαίν θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Σν ηέινο 

αλαινγεί θαη’ ειάρηζηνλ ζε ρξήζε κηαο εβδνκάδαο, έζησ θαη αλ ε δηαθήκηζε δηήξθεζε κηθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Καηεγνξία Β΄ 

Α. α. γηα δηαθεκίζεηο θσηεηλέο ζε ζηέγεο ή δψκαηα θαζψο θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κε 

ειεθηξηθέο εθεκεξίδεο, εηεζίσο 

β. γηα θσηεηλέο ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο ρψξνπο,  

γ. γηα κε θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο ζε ζηέγεο ή δψκαηα, εηεζίσο 

 

Β. Σα αλσηέξσ ηέιε δελ επηβάιινληαη εθ λένπ φηαλ κεηαβάιιεηαη, εληφο ηνπ έηνπο, ην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. 

 

εκείσζε 

Ζ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ δελ επηηξέπεηαη πιένλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 2 ηνπ Ν. 2946/2001. 

Καηεγνξία Γ΄ 

- Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ, ειεθηξνθίλεησλ 

απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα απηψλ, 

δηαζηάζεσλ κέρξη 30 επί 50 εθαηνζηφκεηξα. 

Σν ηέινο είλαη κεληαίν, αλεμάξηεηα απφ ηηο εκέξεο ρξεζηκνπνίεζεο. Γηα δηαθεκίζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνιιαπιάζην ηέινο. 

 

Καηεγνξία 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 αλαγξαθή ζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο (ηζάληεο, ραξηί πεξηηπιίγκαηνο), ζηνηρείσλ μέλσλ πξνο ηελ 

επσλπκία θαη θπξίσο πξνο ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εκθαληηθήο 

πξνβνιήο κεκνλσκέλνπ θαη εηδηθά πξνζδηνξηζκέλνπ πξντφληνο ζπληζηά δηαθήκηζε θαη ζπληξέρεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο. 

Ζ αλαγξαθή επί ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, ηζάληεο, θνπηηά ζπζθεπαζίαο 

θιπ.) ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ησλ πσινπκέλσλ απφ απηή 

εκπνξεπκάησλ δελ ζπληζηά δηαθήκηζε, αιιά απνηειεί αλαγθαίν κέζν ζπζθεπαζίαο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηαθεκηζηηθνχ ηέινπο(1029358/10420/ΠΟΛ.1125/04.04.2000) (ΓλΝΚ 

25/2000). 
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χκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 887/1991 Απφθαζε ηνπ ηΔ Σκ. Β’, δηαθεκηζηηθά δψξα ζεσξνχληαη 

ηα δψξα επί ησλ νπνίσλ ηίζεηαη νιφθιεξε ε επσλπκία ή ην ζήκα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε έλδεημε πνπ ππνδειψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα αλ κε ηνλ ηξφπν 

απηφ επηηπγράλεηαη ή φρη ε δηαθήκηζε, ζηελ νπνία απέβιεςε θαη’ αξρήλ ε επηρείξεζε (ΤΠ.Δ. 

Δγθ. 76/70330/13.12.2007). 

- Ζ πξνβνιή πξντφλησλ ζε ρψξνπο θαηαζηεκάησλ, πνπ γίλεηαη είηε κε ηελ ηνπνζέηεζή 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 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 

αλάινγνπ παξαζηαηηθνχ ζηνηρείνπ (δηπιφηππνπ). Σν ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηνληαη 

απνηειεί πφξν εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, πνπ ηεξείηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη 

απνδίδεηαη ζηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. 

 

Άξζξν 17
ν 
 

Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο (αξ. 8 Ν. 2946/2001) 
 

ηνπο δηαθεκηζηέο, θαζψο θαη ζε φζνπο κηζζψλνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη ρψξνπο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 2946/2001 

θαζψο θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ εθδηδφκελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. 

Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ ε παξάβαζε ηειέζζεθε 

ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ ή ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ε παξάβαζε ηειέζζεθε θαηά κήθνο ησλ εζληθψλ νδψλ, ησλ επαξρηαθψλ νδψλ θαη εληφο ησλ 

δσλψλ απαγφξεπζεο πνπ νξίδνληαη ζηα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν.2696/1999, ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ νδψλ ηαρείαο 

θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ (ΔΑ) 

Σν πξφζηηκν εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

θαη απνδίδεηαη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. ή πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφζηηκν πνπ έρεη επηβιεζεί κε απφθαζε 

ηνπ πληνληζηή ζηελ Πεξηθέξεηα (Ν.4250/26-3-2014). 

Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ αλέξρεηαη απφ 1.467,35 επξψ κέρξη 29.347,03 επξψ θαη επηβάιιεηαη 

αλαιφγσο κε ηηο πεξηζηάζεηο. Με Κ.Τ.Α. κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην θαηψηαην θαη αλψηαην 

φξην ηνπ πξνζηίκνπ απηνχ. 

Πξφζηηκν θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο επηβάιιεηαη θαη ζε βάξνο ησλ 

δηαθεκηδνκέλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηελεξγείηαη ππαίζξηα δηαθήκηζε εθηφο ησλ ρψξσλ πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001. 

Σελ επηβνιή πξνζηίκνπ ίζνπ πξνο ην αλαινγνχλ ηέινο πξνβιέπνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 19 

ηνπ Ν. 1080/80 φηαλ δελ έρεη ππνβιεζεί απφ ην λφκν ε απαηηνχκελε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ζε 
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βάξνο ηνπ δηαθεκηζηή ή ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ ή ηνπ θπξίνπ, λνκέα ή επηθαξπσηή ηνπ ρψξνπ ζηνλ 

νπνίν γίλεηαη ε δηαθήκηζε (αξ. 57, παξ. 2Ν. 1416/84). 

ε φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 6 ηνπ Ν. 2946/2001 (γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηηο επηγξαθέο) ή ηεο Κ.Τ.Α. ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ (ε ΚΤΑ 38110/2002 είλαη ζε ηζρχ) γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο 

ησλ επηγξαθψλ, επηβάιιεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ηνλ πληνληζηή Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 8 ηνπ Ν. 2946/2001) πξφζηηκν απφ 

586,94 επξψ έσο 5.869,41 επξψ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο. Σν 

ίδην πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζε φζνπο δελ έρνπλ πξνζαξκφζεη ηηο επηγξαθέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 38110/09.09.2002 (ΦΔΚ 1255/25.09.2002 ηεχρνο Β) (ζρεη. ε παξ. 2 ηνπ 

αξ. 6 ηνπ Ν. 2946/2001) Γηα ηελ επηβνιή θαη ηελ είζπξαμε ηνπ αλσηέξσ πξνζηίκνπ, εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 8 ηνπ Ν. 2946/01, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ 

άξζξν. 
 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ:  

Οη δηαθνξέο απφ πξφζηηκα ζρεηηθά κε ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε (άξζξν 8 ηνπ Ν. 2946/01), δελ είλαη 

θνξνινγηθέο θαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 παξ. 1 ηνπ ΚΓΓ, φπσο ηζρχεη, ε πξνζεζκία αζθήζεσο 

πξνζθπγήο είλαη εμήληα (60) εκεξψλ (Αηνκηθή ΓλΝΚ 124/2015, ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ην 

έγγξαθν ΤΠ.Δ.Γ.Α. νηθ. 26463/30.07.2015). 

 

Άξζξν 18
ν
 

Αθαίξεζε παξάλνκωλ ππαίζξηωλ δηαθεκίζεωλ θαη επηγξαθώλ (αξ. 4 - 9 Ν. 2946/2001, αξ. 13 

Ν. 3212/2003,20/2001 εγθ. + 28246/2011 εγγ. ΤΠ.Δ.) 
 

Παξάλνκε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ δηελεξγείηαη ρσξίο άδεηα ηνπ δήκνπ, πνπ γίλεηαη θαηά 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο αδείαο, πνπ γίλεηαη ζε ρψξν ή κε ηξφπν πνπ απαγνξεχεηαη απφ ηνλ λφκν 

θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.., πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε δεκνηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ δελ 

θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην (παξ. 1-2, αξ. 3 

Ν.2946/2001) ή ρσξίο λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ ν λφκνο θαη νη εθδνζείζεο 

Κ.Τ.Α. θαη φηαλ δελ έρεη θαηαβιεζεί ζην δήκν ην αλάινγν ηέινο. 

- Ζ αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη ησλ παξάλνκσλ ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ 

θαη δηαθεκίζεσλ γίλεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ. 

- 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 αθαίξεζή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή πξάμε θαη δελ απαηηείηαη ε έθδνζε 

λέαο πξάμεο. 

- Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνθάζεσο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν Γήκνο ή ε 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, θαηά πεξίπησζε, ππνρξενχληαη λα αθαηξέζνπλ κε ζπλεξγεία ηνπο 

(ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηνπλ ζπλεξγεία, κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ηελ αθαίξεζε ζε ηδηψηε) 

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. Απηά πεξηέξρνληαη ζην 

Γήκν ή ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, νη νπνίνη ηα δηαρεηξίδνληαη πεξαηηέξσ θαηά ηνλ πιένλ 

ελδεδεηγκέλν θα πξφζθνξν ηξφπν ιακβάλνληαο ππφςε, γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο, ηε 

δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ησλ αθαηξνχκελσλ, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε ρψξνπο αλαθχθισζεο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαθχθισζεο, ην αληίηηκν γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά 

δχλαηαη λα ζπλππνινγηζηεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ηνπ αλαδφρνπ-ηδηψηε, 
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ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ην έξγν ηεο αθαίξεζεο, κεηαθνξάο θαη ελαπφζεζεο ησλ παξάλνκσλ 

ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ ζε ρψξνπο επηηξεπηνχο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

- 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. 

- Αλ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ζπλεξγεία γηα ηελ αθαίξεζε, κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ εθηέιεζή ηεο ζε 

ηδηψηε. 

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 θαη 

εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. 

- Καηά ηεο απνθάζεσο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ επηγξαθψλ ή ησλ πιαηζίσλ επηηξέπεηαη πξνζθπγή 

απφ ηνλ θαζ' νπ ε απφθαζε, κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ελψπηνλ ηνπ 

αξκφδηνπ θαηά ηφπν κνλνκεινχο δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, ε νπνία επηδίδεηαη κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία, κε επηκέιεηα ηνπ πξνζθεχγνληα ζην Γήκν, ηελ Κνηλφηεηα 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, 

- 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. 

- ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ππάγνληαη επίζεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

θαζψο θαη νη πξάμεηο θαηαινγηζκνχ ηεο δαπάλεο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ 

δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ. 

- Πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ 

θαζνξίζζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2946/2001 ή ζηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Ν. 2946/2001, ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη άκεζα, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ θαζαξηφηεηαο, κε επζχλε ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε 

απφθαζεο απνκάθξπλζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2946/2001. 

- Ωο ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2946/2001, ζεσξνχληαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε 

επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ δηαθεκηζηή ή ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο πνπ 

ρνξεγήζεθε θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 2946/2001. Ζ έιιεηςε έζησ θαη ελφο εμ’ απηψλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ πιαηζίνπ / δηαθήκηζεο, σο «ξχπνο». 

- Δπίζεο, ειιείςεη δηάθξηζεο ηνπ είδνπο ηνπ ρψξνπ ζηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο (δεκνηηθφο, 

θνηλφρξεζηνο ή ηδησηηθφο), ηα πιαίζηα-δηαθεκίζεηο ζηα νπνία δελ αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, απνκαθξχλνληαη άκεζα, αλεμαξηήησο ηνπ ρψξνπ ζηα νπνία απηά 

βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα (άξζ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζ. 9 ηνπ Ν. 2946/01,φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε άξζ. 13 ηνπ Ν. 3212/03 θαη εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3212/03). 

- Τπνρξέσζε αθαίξεζεο ππάξρεη θαη γηα ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα εθείλα πνπ θαηά ην ρξφλν ηνπ 

ειέγρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε απηνςίαο δελ πξνβάιινπλ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα (αξ. πξση. 

48900/28-09-2010 εγθ. ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ.) 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αθαίξεζεο ησλ πιαηζίσλ - δηαθεκίζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη «ξχπνη» θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, ζχκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ( ηΔ 

3177/2008, 724/2005, 3222/2000, 2594/1977), ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο 

είλαη αιπζηηειήο (άζθνπε, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηεο 

δηνίθεζεο), θαζψο πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε πξάμεο πνπ απνηειεί δέζκηα αξκνδηφηεηα γηα ην Γήκν 

θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε (απηφκαηε, έλλνκε ζπλέπεηα, ππνρξεσηηθή εθ ηνπ Ν.2946/2001), 

βαζηδφκελε ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο 

(χπαξμε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ή ηνπνζέηεζε ζε ρψξν πνπ δελ θαζνξίζηεθε). 
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χκθσλα κε ην αξ. 11 παξ. 8 ηνπ Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) δηαθεκίζεηο, επηγξαθέο, αθίζεο, 

πηλαθίδεο πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 11 ηνπ Κ.Ο.Κ. αθαηξνχληαη ή 

εθφζνλ είλαη θσηεηλέο, ηίζεληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηά ηη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 9 ηνπ Ν. 2946/2001. 

Οη ππεξεζίεο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκίεο θαηά ηελ απνμήισζε, θαζψο θαη γηα ηε 

θχιαμε θαη ηελ απφδνζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζηνπο δηαθεκηζηέο ή ηνπο δηαθεκηδφκελνπο. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πιήξνπο θαη αθξηβνχο απνηχπσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο, θαζψο ε επίθιεζε απηψλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ, αθαίξεζεο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ ζηνπο ππαίηηνπο απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. 

 

Άξζξν 19
ν 
 

Πνηληθέο Κπξώζεηο 
 

1. Με θπιάθηζε κέρξη έλα κήλα θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο 2.934,70 επξψ, ηηκσξείηαη φπνηνο 

παξαβεί ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α. ή δ., ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 2946/2001. 

Ζ ρξεκαηηθή πνηλή κπνξεί λα απμεζεί έσο 8.804,11 επξψ, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλεμίηειεο 

νπζίεο (αξ. 10 παξ. 1 Ν. 2946/2001) 

2. Με θπιάθηζε κέρξη έμη κήλεο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο 2.934,70 επξψ, 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 ηνπ Ν. 2946/2001. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο πξνβάιιεη 

ππαίζξηα δηαθήκηζε ζε ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφλ, 

ζπκθσλάκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2946/2001 , θαζψο θαη 

φπνηνο πξνβάιιεη ππαίζξηα δηαθήκηζε ή εγθαζηζηά πιαίζηα, ρσξίο, ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην 

άξζξν 5 ηνπ Ν. 2946/2001, άδεηα. (αξ. 10 παξ. 2 Ν. 2946/2001) 

3. Με θπιάθηζε έσο έμη κήλεο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο 2.934,70 επξψ, ηηκσξείηαη φπνηνο 

παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 4, 5,5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2946/2001 

(αξ. 10 παξ. 3 Ν. 2946/2001) 

4. 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 δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αλαζέηνπλ δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λφκνπ 2946/2001, ηηκσξνχληαη σο απηνπξγνί, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ πνηληθή επζχλε 

άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ (αξ. 10 παξ. 4 Ν. 2946/2001). 

Με δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ 1.467 επξψ κέρξη 29.347 επξψ, ζε βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ 

(εάλ ν ρψξνο είλαη ηδηφθηεηνο), ζε βάξνο ηνπ δηαθεκηζηή θαη ζε βάξνο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Δάλ 

ε παξαλνκία αθνξά κφλν ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιαηζίσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη κφλν ζε 

βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ δηαθεκηζηή (ε ππ’ αξηζκ. 36/23.12.2003 Δγθ. 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.). 

Απηφο πνπ επηθνιιά ή αλαξηά έληππα ή δηελεξγεί γεληθά δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο θαη παξαβαίλεη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Ο.Κ., 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. 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

Οη πνηλέο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ επηβάιινληαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη πνηλέο 

απζηεξφηεξεο απφ άιιεο δηαηάμεηο 
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Άξζξν 20
ν 
 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

1. Οη δηαηάμεηο λφκσλ (εζληθήο ή επξσπατθήο λνκνζεζίαο) ή εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε θαη δελ απνηππψλνληαη ζην θείκελν ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ 

παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

2. Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο εμνπζηνδνηείηαη θάζε αξκφδηνο ειεγθηηθφο 

κεραληζκφο, φπσο ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Τπαίζξηαο 

Γηαθήκηζεο ηνπ Γήκνπ , θαζψο θαη ζε φζνπο αθφκε αλαζέηεη ην έξγν απηφ κε απφθαζή ηνπ ν 

Γήκαξρνο. 

3. Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο επηιχεη θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ θαη παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζέκαηα, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε, ηελ ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

4. Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

φπσο, ηξνπνπνίεζε Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

(ηδηαηηεξφηεηεο ηνπξηζκνχ, παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.). 

5. Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ακέζσο κφιηο εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ : 24/20 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη, φπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Κίκωλ Μεηαιίδεο 

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Σ.Παπαδφπνπινο, Γ.Λίηζθαο, Κ.Σζαλνχζαο, 

Π.Γνθφπνπινο, Ό.Θενράξε - Παπαδάκνπ, Υ.Μνπξαηίδεο, 

Θ.Ληάκεο, Π.Σφζθνο, .Φνπιηξάο, Ν.Αιεμαλδξίδεο, 

Γ.ηπιηάδεο, Α.Ρήκνο, Λ.Εήζεο, Υ.Φηιίππνπ, .Πέιθαο, 

Η.αιβαξίλαο, Α.Φνχθε-Ληάκε, Α.πχξνπ, 

Δ.Βαζηιεηάδεο, Η.Κχξνπ, Κ.αββνπιίδνπ, Κ.ακαξάο, 

Π.Γάγγαο, Π.Γηαλλάθεο, Γ.Μφζρνο, Α.Γνπιγέξεο, 

Π.Βαζηιεηάδεο, Α.Ηππνθνκίδνπ, Α.Σακήιηαο, 

Α.Δπαγγέινπ, Κ.Παχινπ, Α.Γνχθιηα, Γ.Σίγθαο. 

 

ΑΔΑ: ΩΑΔΜΩΕΥ-ΝΤ8
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