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ΘΈΜΑ: Παξάλνκεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο - Εθαξκνγή απηόθωξεο
δηαδηθαζίαο.

ΥΔΣ: α) 2501/16/42-β' απφ 22-9-2009 δηαηαγή καο.
β) 2501/16/42-γ' απφ 5-10-2009 δηαηαγή καο
γ) 2501/16/42-ε' απφ 26-11-2009 δηαηαγή καο
δ) 4422/εγθ. 9 απφ 13-11-2009 Δηζαγγ. Αξείνπ Πάγνπ.
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Γηαπηζηψλεηαη φηη, παξά ηηο νδεγίεο - θαηεπζχλζεηο ηνπ Αξρεγείνπ θαη ηε
δξαζηεξηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ζαο, θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο
Υψξαο, αιιά θαη κέζα ζηηο πφιεηο, φρη κφλν εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
ζηηο ζέζεηο ηνπο νη παξάλνκεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, αιιά θαη απμάλεηαη
ζεακαηηθά ν αξηζκφο ηνπο, κε απνηέιεζκα ην πξφβιεκα απηφ λα αλαδεηθλχεηαη σο έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα θαη ρξνλίδνληα γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, δεδνκέλνπ φηη ειινρεχεη δηαξθψο ν θίλδπλνο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ
εμαηηίαο ηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ νδεγψλ ηδηαίηεξα ζε ζεκεία
ραξηνγξαθεκέλα σο επηθίλδπλα (πηλαθίδεο ζε ζηξνθή, ζε λεζίδεο, θ.ιπ.).
πλεπψο, ε κέρξη ζήκεξα αθνινπζνχκελε πξαθηηθή καο (ππνβνιή κελχζεσλ - ελεκέξσζε αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηελ απνμήισζε) απνδεηθλχεηαη
αλεπαξθήο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο, πνπ
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είλαη ε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ ζηνλ πνιίηε επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο.
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε Δγθχθιην ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
[(δ) ζρεηηθή], ε νπνία ζαο θνηλνπνηήζεθε κε ηε (γ) ζρεηηθή, ε ηνπνζέηεζε
πηλαθίδσλ θαη παξακνλή επηγξαθψλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Υψξαο, θαηά
παξάβαζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
επηηξεπηνχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο, απνηειεί δηαξθέο έγθιεκα θαη εθφζνλ
δηαξθεί ε ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ, είλαη απηόθωξν θαη σο εθ ηνχηνπ
είλαη επηβαιιφκελε ε ζχιιεςε θαη παξαπνκπή ησλ ππαηηίσλ ζην πιαίζην
ηεο απηνθψξνπ δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ εηζαγγειέα Πιεκ/θψλ.

Απηνλφεην είλαη φηη νη ελέξγεηεο ησλ Τπεξεζηψλ καο δελ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ ζπκβαίλνπλ ηξνραία αηπρήκαηα (εθαξκνγή
απηφθσξεο δηαδηθαζίαο θ.ιπ.) αιιά θαη πξνιεπηηθά, δίλνληαο ηδηαίηεξν
βάξνο ζηα επηθίλδπλα ζεκεία πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζεκεησζνχλ ηξνραία
αηπρήκαηα εμ αηηίαο ησλ ππαξρνπζψλ ζηα ζεκεία απηά παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ νη νπνίεο θαηά ηηο εθηηκήζεηο νηθείνπ Αμησκαηηθνχ
ηεο Σξνραίαο δχλαληαη λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ νδεγψλ.
Ζ πινπνίεζε ηεο πξνιεπηηθήο απηήο δξάζεο, φπσο είλαη δηακνξθσκέλε ε
θαηάζηαζε, αλαγλσξίδεηαη σο δχζθνιε δηαδηθαζία αιιά απνιχησο αλαγθαία, ηφζν γηα ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο, φζν θαη λνκηκφηεηαο. Πξνο ηνχην
παξαθαινχκε φπσο θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο (ζηελ πεξηνρή επζχλεο ζαο): α)
Δλεξγήζεηε απηνςία θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή -ραξηνγξάθεζε» θαη θσηνγξάθεζε κε πξνηεξαηφηεηα ησλ ζεκείσλ κε απμεκέλεο πηζαλφηεηαο
πξφθιεζεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ εμαηηίαο ηεο ζέζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ (ζηξνθέο, ζεκαηνδφηεο, πεξηνξηζκφο νξαηφηεηαο, απφζηαζε απφ
νδφζηξσκα, ζάκβσζε — απφζπαζε πξνζνρήο νδεγψλ θ.ιπ). β) Δλεκεξψζεηε
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ αθξηβή ζέζε ησλ πηλαθίδσλ απηψλ κε αίηεκα
ηελ απνμήισζή ηνπο, θνηλνπνηψληαο ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζηηο
αξκφδηεο εηζαγγειηθέο αξρέο, ζπκκνξθνχκελνη κε ην πεξηερφκελν ηεο
εγθπθιίνπ [(δ) ζρεηηθή].
γ) Εεηήζεηε αθξηβή ζηνηρεία ηνπ ππεπζχλνπ ή ππεχζπλσλ απφ ηνπο νηθείνπο
Γήκνπο, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ ζα εθαξκφδεηαη θάζε θνξά ε απηφθσξε
δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη ηε (δ) ζρεηηθή. Ζ δηαδηθαζία
απηή ζα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα δηαηαζζφκελα ελαληίνλ
ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ-πνηληθά ππεπζχλσλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε
αλαθνξά - ζπλελλφεζε κε ηηο εηζαγγειηθέο αξρέο, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ
νξηδνκέλωλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 2218/1994 (Α'90) ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο γηα πιεκκειήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη
από αηξεηά όξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαηά ηελ άζθεζε ηωλ
θαζεθόληωλ ηνπο ή εμαηηίαο απηώλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ηωλ άξζξωλ 417-419 ηνπ Κ.Π.Δ.
Δάλ νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο είλαη εγθαηαιεηκκέλεο θαη δελ εμαθξηβψλεηαη
ην θπζηθφ πξφζσπν, ε εηαηξεία ή ν Γήκνο πνπ ηηο έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ηηο
εθκεηαιιεχεηαη, λα απεπζχλεζηε εγγξάθσο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
Ο.Σ.Α., θνηλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ νηθείν Δηζαγγειέα πξνθεηκέλνπ λα
απνμεισζνχλ άκεζα.
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Δίλαη απηνλφεην φηη πέξαλ απφ ηνλ (αλσηέξσ) πξνιεπηηθφ έιεγρν, ε απηφθσξε δηαδηθαζία ζα εμεηάδεηαη θαη ζα εθαξκφδεηαη φηαλ ζπκβεί ηξνραίν
αηχρεκα θαη δηαπηζηψλεηαη ε άκεζε ζρέζε παξάλνκεο δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο.
8. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη, ε Διιεληθή Αζηπλνκία σο θαη' εμνρήλ θνξέαο δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη πξνζηαζίαο ησλ ελλφκσλ αγαζψλ
ησλ πνιηηψλ, επηβάιιεηαη φπσο εληαηηθνπνηήζεη ηηο δξάζεηο ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ινηπνχο αξκφδηνπο θνξείο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εκπέδσζε θιίκαηνο νδηθήο αζθάιεηαο
ζηελ παηξίδα καο.
9.
Οη θ.θ. Γ.Α.Γ/ληεο λα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο ππεξεζηψλ θαη λα δψζνπλ ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο
νδεγίεο ,ψζηε απηέο λα αλαιάβνπλ δπλακηθή δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο θαζφζνλ ππάξρεη ην ελδερφκελν αλαδήηεζεο επζπλψλ απφ
πνιίηεο ζε βάξνο ηνπο, ζε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
πξναλαθεξνκέλεο εγθπθιίνπ.
Εηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή ηωλ νηθείωλ Δήκωλ, νη αξκόδηνη
θαηά ηόπν Γ/ληέο Αζηπλ. Δ/λζεωλ ή νη Γ/ληέο Αζηπλνκίαο θαζώο θαη νη
Δηνηθεηέο ηωλ Τπεξεζηώλ Σξνραίαο λα πξνεγεζνύλ θαη ελεκεξώζνπλ
ηνπο θ.θ. Δεκάξρνπο γηα ηελ ππνρξέωζε εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ πξνθεηκέλνπ ζην πιαίζην αγαζηήο ζπλεξγαζίαο, λα αλαπηύμνπλ
πξωηνβνπιία άκεζεο απνμήιωζεο ηωλ παξάλνκωλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδωλ, κε πξνηεξαηόηεηα απηώλ πνπ απεηινύλ άκεζα ηελ νδηθή αζθάιεηα.
10. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη απφ ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη
ζην πιαίζην ηεο λέαο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο (2010-2014) ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηίζεηαη ζηηο επηθίλδπλεο παξαβάζεηο νπφηε ε δξαζηεξηφηεηα
ζαο ζα αλαθέξεηαη θαη αμηνινγείηαη κεληαίσο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή Γηαηαγή «Δξαζηηθόο πεξηνξηζκόο ηωλ ηξνραίωλ αηπρεκάηωλ».
11. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο/Γεληθή Γ/λζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ κε
αληίγξαθν ηεο (δ) ζρεηηθήο παξαθαιείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ, ηελ
άκεζε ελεκέξωζε ηωλ Ο.Σ.Α. θαη ηπρφλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο αξκνδηφηεηαο
ηνπ.
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ΠΡΟ Σο Τποσργείο Προζηαζίας ηοσ
Πολίηη
Αρτηγείο Ελληνικής Αζησνομίας
Κλάδος Οργάνωζης και Ανθρωπίνοσ Δσναμικού
Διεύθσνζη Οργάνωζης- Νομοθεζίας
Σμήμα 3β Νομικών Τποθέζεων

ε ζπλέρεηα ηεο ππ' αξηζ. 553/εγθ. 3 από 13/3/2008 παξαγγειίαο καο θαη επί
ηνπ εξσηήκαηνο ζαο: «Όηαλ δηαπηζηώλεηαη όηη ζην νδηθό δίθηπν ηεο ρώξαο έρνπλ
ηνπνζεηεζεί δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο - επηγξαθέο ή ιακβάλεη ρώξα ελ γέλεη
δηαθήκηζε αγαζώλ ή ππεξεζηώλ θαηά παξάβαζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ, ε ζύιιεςε
θαη παξαπνκπή ησλ ππαηηίσλ ελώπηνλ ηνπ θαζ' ύιε αξκνδίνπ Εηζαγγειέα ζην
πιαίζην ηεο απηόθσξεο δηαδηθαζίαο είλαη δπλαηή κόλν θαηά ηε ζηηγκή ηεο
ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ - επηγξαθώλ ή θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν,
νπνηεδήπνηε ηνύην δηαπηζησζεί; », ε γλώκε καο είλαη ε αθόινπζε:
Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 417 ηνπ Κ.Π.Δ. «Αλ ν δξάζηεο νπνηνπδήπνηε
πιεκκειήκαηνο έρεη ζπιιεθζεί επ' απηνθώξσ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ

αλαθέξεηαη ζηα επόκελα άξζξα, εθηόο αλ ν Εηζαγγειέαο θξίλεη όηη ζπληξέρνπλ ιόγνη
λα κελ εθαξκνζηεί απηή ε δηαδηθαζία». ηα ζηηγκηαία εγθιήκαηα, ηα νπνία είλαη εθείλα
επί ησλ νπνίσλ ε πξνζβνιή ηνπ ελλόκνπ αγαζνύ ηειεηνύηαη δηό ηεο εθάπαμ
πξαγκαηώζεσο ηεο αληηθεηκεληθήο ηνπο ππνζηάζεσο, (Ν. Χσξαθάο Γελ. Αξραί ηόκνο
πξώηνο ζει: 163) απηόθσξν είλαη ην έγθιεκα ηελ ώξα πνπ γίλεηαη ή ην έγθιεκα πνπ
έγηλε πξόζθαηα. Η πξάμε ζεσξείηαη όηη έγηλε πξόζθαηα, ηδίσο όηαλ ακέζσο ύζηεξα
από απηήλ ν δξάζηεο θαηαδηώθεηαη από ηε δεκόζηα δύλακε ή από ηνλ παζόληα ή κε
δεκόζηα θξαπγή, όπσο θαη όηαλ ζπιιακβάλεηαη νπνπδήπνηε λα έρεη αληηθείκελα ή ίρλε
από ηα νπνία ζπκπεξαίλεηαη όηη δηέπξαμε ην έγθιεκα ζε πνιύ πξόζθαην ρξόλν. Πνηέ
δελ ζεσξείηαη όηη ζπληξέρεη κηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο αλ πέξαζε όιε ε
επόκελε κέξα από ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο (άξζξν 242 παξ; 1 θαη 2 Κ.Π.Δ.). Επί ησλ
δηαξθώλ αδηθεκάησλ, εθόζνλ δηαξθεί ε ηέιεζή ηνπο είλαη απηόθσξα. Γηα λα
ραξαθηεξηζζεί κηα αμηόπνηλε πξάμε σο δηαξθέο έγθιεκα, πξέπεη όρη κόλν ε αξρηθή
ηέιεζή ηεο λα ζηνηρεηνζεηεί ηελ θαηά λόκν αληηθεηκεληθή ηεο ππόζηαζε, αιιά θαη ε
παξαπέξα από ην δξάζηε δηαηήξεζε ηεο λα κελ απνηειεί κόλν ζπλέπεηα, αιιά
ζπλέρεηα απηήο, δειαδή λα ζηνηρεηνζεηεί θαη απηή ηελ αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ
ηδίνπ εγθιήκαηνο. Έηζη ινηπόλ ζηελ θαηά λόκν αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ δηαξθνύο
εγθιήκαηνο δελ αλήθεη κόλν ε παξαγσγή ή ε ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο, αιιά λόκηκα
εληάζζεηαη ζ' απηή θαη ε παξαπέξα δηαηήξεζε ηνπ, πνπ ζηνηρεηνζεηεί θαη απηή ηελ
αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ αξρηθνύ εγθιήκαηνο. Από ηα πξνεθηεζέληα πξνθύπηεη όηη
ην δηαξθέο έγθιεκα είλαη κελ ηππηθά-ηεηειεζκέλν όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζύκθσλα
κε ην λόκν αληηθεηκεληθή ηνπ ππόζηαζε, όκσο ηνύην απνπεξαηώλεηαη νπζηαζηηθά

κόλνλ όηαλ αξζεί ε παξάλνκε θαηάζηαζε πνπ έρεη από απηό δεκηνπξγεζεί θαη πνπ ε
δηαηήξεζε ηεο ζηνηρεηνζεηεί ην αξρηθό έγθιεκα θαη έηζη απνηειεί ηε ζπλέρηζε ηνπ
(Γλσκ. Εηζαγ- ΑΠ Κσλ. ηακάηε κε ηηο ζ' απηή παξαπνκπέο ζηε λνκνινγία θαη ηε
ζεσξία Π.Χξ. ΛΔ' /98)
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ - επηγξαθώλ ζην νδηθό
δίθηπν ηεο ρώξαο θαη ε ππό ηνύησλ ελ γέλεη δηαθήκηζε, αγαζώλ ή ππεξεζηώλ θαηά
παξάβαζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηηο πξνϋπόζεζεο ηνπ επηηξεπηνύ
ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο, απνηειεί δηαξθέο έγθιεκα θαη ηνύην δηόηη ε θαηά παξάβαζε
ησλ δηαηάμεσλ απηώλ ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ - επηγξαθώλ,* πξαγκαηώλεη ηελ
αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ δηα ησλ δηαηάμεσλ απηώλ πξνβιεπνκέλνπ αδηθήκαηνο όρη
κόλν κε ηελ εθάπαμ ηέιεζή ηνπ, αιιά θαη κε ηελ παξαπέξα δηαηήξεζε ηεο παξάλνκεο
θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη δη' απηνύ θαη δηαξθεί κέρξηο όηνπ αξζεί ε θαηάζηαζε
απηή, ε νπνία πξνζβάιιεη ην έλλνκν αγαζό ηεο αζθάιεηαο ησλ ζην πην πάλσ νδηθό
δίθηπν ηεο ρώξαο θηλνπκέλσλ νδεγώλ θαη πεδώλ πνιηηώλ. Εθόζνλ ινηπόλ δηαξθεί ε
ηέιεζε ηνπ δηαξθνύο απηνύ εγθιήκαηνο είλαη ηνύην απηόθσξν θαη είλαη επηηξεπηή ε
ζύιιεςε θαη παξαπνκπή ησλ ππαηηίσλ ελώπηνλ ηνπ θαζ' ύιε θαη θαηά ηόπνλ
αξκνδίνπ Εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ ζην πιαίζην ηεο απηόθσξεο δηαδηθαζίαο.
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Πξνο
1) Σον κ. Αρτηγό ηης Ελληνικής Αζησνομίας
2) Σον κ. Γενικό Γραμμαηέα Δημοζίων Έργων

Επεηδή ζπκπνιίηεο καο απεπζύλνληαη ζε καο δηακαξηπξόκελνη γηα ηελ
ηνπνζέηεζε επηγξαθώλ, δηαθεκίζεσλ, πηλαθίδσλ θαη αθηζώλ, θάπνηεο ησλ
νπνίσλ απνηέιεζαλ ηελ αηηία ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ιόγσ ηεο παξά ηνλ λόκνλ
επηθίλδπλεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπο θαηά κήθνο ησλ νδώλ ησλ
πόιεσλ, ησλ εζληθώλ θαη επαξρηαθώλ νδώλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη ε ζρεηηθή
λνκνζεηηθή πξόβιεςε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2696/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Οδηθήο Κπθινθνξίαο», όπσο ηζρύεη ζήκεξα, κε ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο
ησλ Νόκσλ 3534 θαη 3542/2007, έρεη σο εμήο:

'

1. Απαγνξεύεηαη θάζε δηαθήκηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε
ηξόπν θαη κέζν, ζηα εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηκήκαηα ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ
εζληθώλ θαη επαξρηαθώλ νδώλ «ή απηνθηλεηνδξόκσλ» θαη ζε δώλε κέρξη εθαηόλ
πελήληα (150) κέηξσλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ άμνλα ησλ νδώλ απηώλ θαη είλαη
νξαηή από ηνπο ρξήζηεο ησλ νδώλ.

Η παξαπάλσ δώλε απαγόξεπζεο πεξηνξίδεηαη ζηα ζαξάληα (40) κέηξα θαη από ηηο
δύν πιεπξέο ηνπ άμνλα ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ εζληθώλ θαη επαξρηαθώλ νδώλ «ή
απηνθηλεηνδξόκσλ», πνπ δηέξρνληαη κέζα από θαηνηθεκέλε πεξηνρή, αλ ην
επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο ζηα ηκήκαηα απηά είλαη αλώηεξν ησλ 70 Κm/h. «ε
θιάδνπο αληζόπεδσλ θόκβσλ απηνθηλεηνδξόκσλ θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ ζηαζκώλ
δηνδίσλ ηζρύεη ε απόζηαζε ησλ 150 κέηξσλ από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ άμνλα ηεο
θαηεύζπλζεο, αλεμαξηήησο νξίνπ ηαρύηεηαο.»
2. Απαγνξεύεηαη γεληθά ε ηνπνζέηεζε επηγξαθώλ ή δηαθεκίζεσλ ή ε
εγθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε πηλαθίδαο, αθίζαο, δηαγξάκκηζεο ή ζπζθεπήο, ζε ζέζε ή
θαηά ηξόπν πνπ κπνξεί λα έρεη νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηνπο ρξήζηεο
ηεο νδνύ ή λα επεξεάζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηελ θπθινθνξία. Ιδίσο
απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ή εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζε ηέηνηεο ζέζεηο, ώζηε λα
παξεκπνδίδεηαη ε ζέα ησλ πηλαθίδσλ θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ή θσηεηλώλ
ζεκαηνδνηώλ ή λα δεκηνπξγείηαη ζύγρπζε κε πηλαθίδεο ζήκαλζεο ή κε θπθινθνξηαθή
δηαγξάκκηζε ή κε άιιε ζπζθεπή ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ή λα ηηο θαηαζηήζεη
ιηγόηεξν νξαηέο ή απνηειεζκαηηθέο ή λα πξνθαιέζεη ζάκβσζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο
νδνύ θαη γεληθά λα 'απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαηά ηξόπν πνπ κπνξεί λα έρεη
δπζκελή επίδξαζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα γεληθά.
3. ε νδνύο, ζηηο νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο
ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε έγρξσκσλ

θσηεηλώλ

δηαθεκίζεσλ

ή

πηλαθίδσλ

ή

αλαγξαθώλ

κε

ρξώκαηα

πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θσηεηλή ζεκαηνδόηεζε, ζε απόζηαζε εθαηέξσζελ θαη πςνο
κηθξόηεξν ησλ είθνζη (20) κέηξσλ από θάζε θαλό ζεκαηνδόηεζεο.
4. Με παξάιιειε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ,
επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνύληαη ή λα ιεηηνπξγνύλ επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
επσλπκία ή ζε άιιν δηαθξηηηθό ζεκείν ή ηίηιν επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί παξά ηελ
νδό.
Οη δηαθεκηζηηθέο σο άλσ πηλαθίδεο θαη επηγξαθέο, όπνπ επηηξέπεηαη πξέπεη
λα ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνύ, εθηόο από ηηο δηαθεκίζεηο
θαη ηηο επηγξαθέο ησλ εγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ θαη ησλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ πνπ
ιεηηνπξγνύλ παξά ηελ νδό, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη θαη θάζεηα πξνο
ηνλ άμνλα απηήο.
5. Η ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ θαη δηαθεκίζεσλ ζηα ζηέγαζηξα
ζηάζεσλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ επηηξέπεηαη κόλν ζηελ πιεπξά
πνπ βξίζθεηαη ζην αληίζεην πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θπθινθνξίαο άθξν ηνπ
ζηεγάζηξνπ.
6. Απαγνξεύνληαη επί νρεκάησλ νη θσηεηλέο ή θσηηδόκελεο δηαθεκίζεηο, νη
δηαθεκίζεηο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, θαζώο θαη νη
δηαθεκίζεηο κε ελαιιαζζόκελα κελύκαηα.
7. Απαγνξεύεηαη θάζε δηαθήκηζε εθηόο ησλ θαζνξηζκέλσλ πιαηζίσλ ή
νπνηαδήπνηε αλαγξαθή ιέμεσλ, εηθόλσλ ή ζπκβόισλ ζε ζηύινπο

ειεθηξνθσηηζκνύ ε θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ, ζε δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο ή λεζίδεο
αζθαιείαο ζε πεδνδξόκηα, ζε επηθάλεηεο ηερληθώλ έξγσλ, νδνπνηίαο, είηε απηή
γίλεηαη απεπζείαο ζηηο επηθάλεηεο απηέο είηε ζε επηθάλεηεο κέζσλ εμαξηώκελσλ από
ηα ηερληθά έξγα.
8. Δηαθεκίζεηο, επηγξαθέο, πηλαθίδεο, αθίζεο, δηαγξακκίζεηο ή ζπζθεπέο πνπ
ηνπνζεηνύληαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ, αθαηξνύληαη ή
εμαιείθνληαη ή, εθόζνλ είλαη θσηεηλέο, ηίζεληαη εθηόο ιεηηνπξγίαο, θαηά ηε δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2130/1993.
ε πεξίπησζε πνπ ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δεκόζησλ
Εξγσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπηζηώζνπλ ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ
ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ από ηνπο πξνο ηνύην ππόρξενπο, δύλαληαη λα ηνπο
θαινύλ πξνο εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηώλ, ηάζζνληαο ηνπο ζρεηηθή
πξνζεζκία ελέξγεηαο. Αλ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δεκόζησλ Εξγσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο δύλαληαη λα πξνβνύλ ζε
όιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαζ1 ππνθαηάζηαζε ησλ νξγαληζκώλ απηνδηνίθεζεο. Η
ππνθαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη θάζε πξόζθνξε ελέξγεηα γηα ηελ αθαίξεζε,
εμάιεηςε ή ζέζε εθηόο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθώλ από
νπνηνλδήπνηε ρώξν ηεο νδνύ, αλεμάξηεηα από ην θνξέα πνπ ηε ζπληεξεί.
Η ζρεηηθή δαπάλε βαξύλεη ηνπο νξγαληζκνύο απηνδηνίθεζεο θαη εγγξάθεηαη ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπο σο ππνρξεσηηθή δαπάλε, βάζεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ

ηνπ Κώδηθα. ε θάζε πεξίπησζε ε ππεξεζία πνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε, εμάιεηςε
ή ζέζε εθηόο ιεηηνπξγίαο παξάλνκσλ επηγξαθώλ ή δηαθεκίζεσλ, θαζώο θαη νη
νξγαληζκνί

απηνδηνίθεζεο,

ζηνλ

πξνϋπνινγηζκό

ησλ

νπνίσλ

εγγξάθεηαη

ππνρξεσηηθή δαπάλε γηα ζρεηηθέο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ θαζ' ππνθαηάζηαζε ηνπο,
δύλαηαη λα θαηαινγίδεη ηε ζρεηηθή δαπάλε ζε βάξνο ησλ δηαθεκηζηώλ ή ησλ
δηαθεκηδνκέλσλ, ε είζπξαμε ηεο νπνίαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ
είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο δελ θέξνπλ θακία επζύλε
γηα ηπρόλ δεκηέο θαηά ηελ απνμήισζε, θαζώο θαη γηα ηε θύιαμε θαη ηελ απόδνζε ησλ
ζρεηηθώλ πιηθώλ ζηνπο δηαθεκηζηέο ή ηνπο δηαθεκηδόκελνπο.
9. Απηόο πνπ επηθνιιά ή αλαξηά έληππα ή δηελεξγεί γεληθά δηαθεκηζηηθέο
πξάμεηο θαη παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, θαζώο θαη ν δηαθεκηδόκελνο ή
ν δηαθεκηζηήο, ηηκσξνύληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο ρίιηα πεληαθόζηα (1.500,00)
επξώ θαη αλ γίλεη ρξήζε αλεμίηεισλ νπζηώλ έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) επξώ.» Οη
πξόεδξνη δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ, νη εληεηαικέλνη ή δηεπζύλνληεο ζύκβνπινη Α.Ε.,
νη δηαρεηξηζηέο Ε.Π.Ε., θαζώο θαη ηα πξόζσπα πνπ αζθνύλ ηε δηνίθεζε ή ηε
δηαρείξηζε άιισλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Δεκνζίνπ ή ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ αλαζέηνπλ δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο
θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ απηνύ, ηηκσξνύληαη ζαλ απηνπξγνί, αλεμάξηεηα από ηελ
ηπρόλ πνηληθή επζύλε άιινπ θπζηθνύ πξνζώπνπ.

10. Οη πνηλέο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ επηβάιινληαη εθόζνλ δελ
πξνβιέπνληαη πνηλέο απζηεξόηεξεο από άιιεο δηαηάμεηο.
αο παξαθαινύκε ινηπόλ λα επηβιέπεηε δηα ησλ πθηζηακέλσλ ζαο
ππεξεζηώλ ηελ ηήξεζε ησλ όζσλ ε πην πάλσ δηάηαμε επηηάζζεη, θηλνπληεο θαηά ησλ
παξαβαηώλ απηήο ηηο πξνβιεπόκελεο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο δηαδηθαζίεο.
Ανηειζαγγελέας ηοσ Αρείοσ Πάγοσ

