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Πξνο δηεπθόιπλζε άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο, ζαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ππόδεηγκα έθζεζεο απηνςίαο, ζην νπνίν απνηππώλνληαη ηα πεδία
ειέγρνπ θαη νη πηζαλέο παξαβάζεηο, κε παξαπνκπή ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Τν
ππόδεηγκα απηό απνηειεί έλαλ «νδεγό» γηα ηε ζύληαμε ζρεηηθνύ εγγξάθνπ από ηηο ππεξεζίεο ζαο,
πξνθεηκέλνπ ν έιεγρνο λα δηελεξγείηαη νκνηόκνξθα, κε πιεξόηεηα θαη αθξίβεηα. Σπλαθώο επηζεκαίλεηαη
όηη ε ζσξεπηηθή παξάβαζε λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ζπληζηά έλδεημε σο πξνο ηελ βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο
πνπ ζπληειείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θάζε παξάλνκεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ζηνηρείν πνπ ζπλεθηηκάηαη
θαηά ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.2946/2001.
Σεκεηώλεηαη όηη ην ζπλεκκέλν «ππόδεηγκα» βαζίζηεθε ζηε λνκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ην ζύλνιν ηεο
ρώξαο, εθηόο ηεο πεξηνρήο πνπ νξίδεηαη κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.2833/2000, όπνπ ε αξκνδηόηεηα δηελέξγεηαο
απηνςίαο αλήθεη ζην Τκήκα Παξαδνζηαθώλ Οηθηζκώλ ηεο Δηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ
ΥΠΕΚΑ.
Πεξαηηέξσ, σο πξνο ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ ππαίζξησλ
δηαθεκίζεσλ επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα :
Όπσο γλσξίδεηε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.2946/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ
λ.3212/2003, ε αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ, δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθώλ, αλάινγα
κε ην ρώξν ή ην είδνο ηεο αζθνύκελεο αξκνδηόηεηαο (πξσηνγελήο αξκνδηόηεηα ή θαηά δηνηθεηηθή
ππνθαηάζηαζε από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, ζύκθσλα κε ην άξζ.9, παξ.8 λ.3212/2003), γίλεηαη κε
1

απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ή από ππάιιειν ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο πνπ εμνπζηνδνηείηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα ή κε απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ. Η απόθαζε
εθδίδεηαη αθνύ πξνεγνπκέλσο γίλεη δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο θαη ζπληαρζεί ζρεηηθή πξάμε απηνςίαο από
ηα αξκόδηα όξγαλα. Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, παξ.8 θαη 4, παξ.2 ηνπ λ.2946/2001, απνκαθξύλνληαη
άκεζα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο, πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη «ξύπνη» θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο :
α) Πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε δεκνηηθνύο ή θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πνπ δελ
θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2946/2001.
β) Πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο, ζηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ.2946/2001, δειαδή ην νλνκαηεπώλπκν ή ε επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ δηαθεκηζηή ή ηνπ
δηαθεκηδνκέλνπ θαη ν αξηζκόο ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην άξζξν 5 ηνπ λ.2946/2001.
Δεδνκέλνπ όηη απαηηείηαη ζσξεπηηθά ε αλαγξαθή ησλ πξναλαθεξόκελσλ ηξηώλ ζηνηρείσλ, ε έιιεηςε
έζησ θαη ελόο εμ’ απηώλ ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ πιαηζίνπ / δηαθήκηζεο, σο «ξύπνο».
Επίζεο, ειιείςεη δηάθξηζεο ηνπ είδνπο ηνπ ρώξνπ ζηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο (δεκνηηθόο,
θνηλόρξεζηνο ή ηδησηηθόο), ηα πιαίζηα-δηαθεκίζεηο ζηα νπνία δελ αλαγξάθεηαη ην ζύλνιν ησλ
πξναλαθεξόκελσλ ζηνηρείσλ, απνκαθξύλνληαη άκεζα, αλεμαξηήησο ηνπ ρώξνπ ζηα νπνία απηά βξίζθνληαη
ηνπνζεηεκέλα (άξζξν 4 ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 9 ηνπ λ.2946/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε άξζξν 13 ηνπ
λ.3212/2003 θαη εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λ.3212/2003).
Οη θύξηνη θαη νη θάηνρνη ησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε ππνρξενύληαη λα
επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη λα αλέρνληαη ηελ παξακνλή ησλ ζπλεξγείσλ ζην ρώξν, θαζώο θαη ηε δηελέξγεηα
θάζε απαξαίηεηεο πξάμεο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ δηαθεκίζεσλ, ησλ πιαηζίσλ, ησλ ππνζηεξηγκάησλ ηνπο θαη
ησλ επηγξαθώλ. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ άκεζα ηε ζπλδξνκή ηνπο, εθόζνλ ηνπο
δεηεζεί (άξζξν 9, παξ.3 ηνπ λ.2946/2001).
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αθαίξεζεο ησλ πιαηζίσλ-δηαθεκίζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη
«ξύπνη» θαηά ηα πξναλαθεξόκελα, ζύκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ( ΣηΕ 3177/2008, 724/2005, 3222/2000,
2594/1977), ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο είλαη αιπζηηειήο (άζθνπε, ππό ηελ έλλνηα
όηη δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απόθαζε ηεο δηνίθεζεο), θαζώο πξόθεηηαη γηα εθηέιεζε πξάμεο πνπ
απνηειεί δέζκηα αξκνδηόηεηα γηα ην Δήκν θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε (απηόκαηε, έλλνκε ζπλέπεηα,
ππνρξεσηηθή εθ ηνπ λ.2946/2001), βαζηδόκελε ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα πνπ δηαπηζηώλνληαη θαηά ηε
δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο (ύπαξμε ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηνηρείσλ ή ηνπνζέηεζε ζε ρώξν πνπ δελ θαζνξίζηεθε).
Σηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο πνπ γηα ηελ αθαίξεζε απαηηείηαη ε έθδνζε απόθαζεο από ην Γεληθό
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ή ην Δήκαξρν, απηή θνηλνπνηείηαη ζηε δηεύζπλζε ηνπ λνκηθνύ /
θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην πιαίζην-δηαθήκηζε. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο, ν
Δήκνο ή ε Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, ππνρξενύληαη λα αθαηξέζνπλ κε ζπλεξγεία ηνπο ηηο παξάλνκεο
ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, επηγξαθέο, πιαίζηα θαη ππνζηεξίγκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ
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δελ δηαζέηνπλ ζπλεξγεία, κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ηελ αθαίξεζε ζε ηδηώηε. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε
πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο αθαίξεζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο
πξάμεο (άξζξν 9, παξ.6 λ.2946/01).
Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ηα δεδνκέλα ηεο απηνςίαο γλσζηνπνηνύληαη ζηα πξναλαθεξόκελα πξόζσπα, ηα
νπνία αθελόο θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο επί απηώλ θαη λα αθαηξέζνπλ ηελ ππαίζξηα
δηαθήκηζε εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (π.ρ 15 εκεξώλ), αθεηέξνπ εηδνπνηνύληαη όηη κε ηελ
παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ή εθόζνλ ραξαθηεξηζζνύλ αλεπαξθείο νη ηζρπξηζκνί ηνπο, ρσξίο άιιε
εηδνπνίεζε, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ζα πξνβνύλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ αθαίξεζε απηώλ, ηνλ
θαηαινγηζκό ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην
άξζξν 8 ηνπ λ.2946/2001. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ δηαθεκίζεσλ-ξύπσλ πνπ αθαηξνύληαη άκεζα, ηα
πξναλαθεξόκελα απνζηέιινληαη κε αλαθνξά κόλν σο πξνο ηνλ θαηαινγηζκό ηεο δαπάλεο θαη ηελ επηβνιή
ησλ πξνβιεπόκελσλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ.
Σε θάζε πεξίπησζε ε αθαίξεζε πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα από ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ
ρώξνπ πνπ ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε θαη αλεμάξηεηα από ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη
θακία επζύλε ησλ αλσηέξσ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο γηα ηελ ηύρε ησλ αθαηξνύκελσλ δηαθεκίζεσλ,
θαηαζθεπώλ θαη πιηθώλ ή επηγξαθώλ (άξζξν 9, παξ.2 λ.2946/2001). Απηά πεξηέξρνληαη ζην Δήκν ή ζηελ
Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, νη νπνίνη ηα δηαρεηξίδνληαη πεξαηηέξσ θαηά ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν θαη
πξόζθνξν ηξόπν ιακβάλνληαο ππόςε, γηα πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο, ηε δπλαηόηεηα πξνώζεζεο ησλ
αθαηξνύκελσλ, αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζε ρώξνπο αλαθύθισζεο. Σεκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο
αλαθύθισζεο, ην αληίηηκν γηα ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά δύλαηαη λα ζπλππνινγηζηεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηνπ αληαιιάγκαηνο ηνπ αλαδόρνπ-ηδηώηε, ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ην έξγν ηεο αθαίξεζεο, κεηαθνξάο θαη
ελαπόζεζεο ησλ παξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ ζε ρώξνπο επηηξεπηνύο από ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Τέινο, επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηόηεηα πιήξνπο θαη αθξηβνύο απνηύπσζεο ησλ πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ
θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο θαζώο ε επίθιεζε απηώλ ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ,
αθαίξεζεο θαη επηβνιήο θπξώζεσλ ζηνπο ππαίηηνπο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.
Τν παξόλ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Υπνπξγείνπ, αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή «Τν
Υπνπξγείν», «Έγγξαθα» ( http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/)
Ο Γενικός Γραμμαηέας
Γ. ηεθάνοσ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :
1. Αξρεγείν Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, Δηεύζπλζε
Τξνραίαο
Π. Καλειινπνύινπ 4, 101 77 Αζήλα
2. ΚΕΔΕ
3. Σώκα Επηζεσξεηώλ-Ειεγθηώλ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο
4. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα
2. θ. Γεληθό Δηεπζπληή Τνπ. Απη/ζεο
3. Δηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Ο.Τ.Α
Τκήκα Φνξνινγηθό
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τοιχεία Τπηρεσίας
…………………….

Αριθμός Αυτοψίας : _____
Ημερομηνία : _____

ΕΚΘΕΗ ΑΤΣΟΧΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
Οι παρακάτω υπογράφοντες :
α)………………… (ονοματεπώνυμο υπαλλήλου), υπάλληλος της …………..(υπηρεσία)
β)………………… (ονοματεπώνυμο υπαλλήλου), υπάλληλος της …………..(υπηρεσία)
διενεργήσαμε σήμερα …….. αυτοψία και διαπιστώσαμε την ύπαρξη διαφημιστικού πλαισίου – υπαίθριας
διαφήμισης που έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση :
του άρθρου 11 του ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ)
άρθρου 2
άρθρου 4 του ν.2946/2001
της υπ’ αριθμ. 52138/2003 (ΥΕΚ Β’1788) Κοινής Τπουργικής Απόφασης (Κ.Τ.Α)
της υπ’ αριθμ. 38110/2002 (ΥΕΚ Β’ 1255) Κοινής Τπουργικής Απόφασης (Κ.Τ.Α)
…………………………………………………………………………………………………..
Σο διαφημιστικό πλαίσιο / διαφήμιση έχει τοποθετηθεί σε θέση ορατή από τους χρήστες της οδού
…………………..……………………………………………………………………….. (ονομασία οδού)
Περιγραφή θέσης :
Αριθμός επί της οδού …. χ.θ. …..+……, στην πλευρά της οδού με ρεύμα κυκλοφορίας προς …………….
εντός κατοικημένης περιοχής τμήμα εθνικής ή επαρχιακής οδού ή αυτοκινητόδρομου
- όριο ταχύτητας που ισχύει στην περιοχή : . ...χλμ/ώρα, συνεπώς >70χλμ/ώρα
- σε απόσταση από τον άξονα της οδού : .…μέτρα, συνεπώς <40m
(άρθ.11, παρ. 1 ν.2696/1999)
εκτός κατοικημένης περιοχής τμήμα εθνικής ή επαρχιακής οδού ή αυτοκινητόδρομου
- σε απόσταση από τον άξονα της οδού : ……μέτρα, συνεπώς <150m.
(άρθρ.11, παρ. 1 ν.2696/1999)
σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητοδρόμων
και σε απόσταση ….μέτρων από τον άξονα κατεύθυνσης, συνεπώς <150m.
(άρθρ.11, παρ.1 ν.2696/1999)
σε περιοχή σταθμού διοδίων
και σε απόσταση …..μέτρων από τον άξονα κατεύθυνσης, συνεπώς < 150m.
(άρθρ.11, παρ.1 ν.2696/1999)
σε κοινόχρηστο, δημοτικό χώρο που δεν καθορίστηκε για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις
παρ.1 και 2 του άρθρου 3 ν.2946/2001
ΤΝΕΠΨ ΘΕΨΡΕΙΣΑΙ «ΡΤΠΟ» ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΕΣΑΙ ΑΜΕΑ, ΦΨΡΙ ΝΑ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Η ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΥΑΗ ΑΥΑΙΡΕΗ (άρθρο 9, παρ.8 ν.2946/2001)
Δεν αναγράφεται κάποιο από τα στοιχεία ή όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 4, παρ.2
ν.2946/2001. υγκεκριμένα, δεν αναγράφεται :
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Διεύθυνση
διαφημιστή ή
διαφημιζομένου
Αριθμός άδειας διαφήμισης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 ν.2946/2001
ΤΝΕΠΨ ΘΕΨΡΕΙΣΑΙ «ΡΤΠΟ» ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΕΣΑΙ ΑΜΕΑ, ΦΨΡΙ ΝΑ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Η ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΥΑΗ ΑΥΑΙΡΕΗ (άρθρα 9, παρ.8 και 4, παρ.2 ν.2946/2001)
στη διαχωριστική νησίδα της οδού
σε νησίδα ασφαλείας
στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών / οδηγό
τυφλών /κεκλιμένο επίπεδο (διαγράφεται το μη ισχύον)
(άρθρ.11, παρ.7 ν.2696/1999, άρθ. 3 ΚΥΑ 52138/2003)
πλατεία πεζοδρόμιο
στοά κτιρίου
πάρκο / άλσος
αιγιαλός / παραλία
στάδιο / γήπεδο
κοιμητήριο/ναός/μνημείο & περιβάλλον χώρος αυτού (διαγράφεται το μη ισχύον)
αρχαιολογικό χώρο / ιστορικό τόπο / παραδοσιακό οικισμό
(άρθ. 2 ν.2946/2001, άρθ. 4 ΚΥΑ 52138/2003)
ε στύλο ηλεκτροφωτισμού
(άρθρο 11, παρ.7 ν.2696/1999, άρθρο 2 ν.2946/2001)
ε πινακίδα δημόσιας πληροφόρησης / οδικής σήμανσης / φωτεινό σηματοδότη / σε τεχνικό έργο οδοποιίας
(διαγράφεται το μη ισχύον)
(άρθρο 11, παρ.7 ν.2696/1999, άρθρο 2 ν.2946/2001)
ε ιδιωτικό κτίριο :
οροφή του κτιρίου (άρθρο 2 ν.2946/2001)
ακάλυπτη μεσοτοιχία
τυφλή όψη
κτιρίου (άρθ.4, 52138/2003 ΚΥΑ)
σε όψη κτιρίου που δεν έχει ενιαία χρήση, άνωθεν του ισογείου
κάθετα
προς την όψη του κτιρίου
καλύπτει παράθυρα του κτιρίου ή διαφανή τμήματα υαλοστασίου
σε στηθαίο ή
κιγκλίδωμα εξώστη σε προστέγασμα (τέντα) σε λειτουργική προεξοχή κτιρίου
(άρθ.2, 38110/2002 ΚΥΑ)
ε γήπεδο εκτός σχεδίου
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου
πρασιά οικοπέδου
(άρθ.4, 52138/2003 ΚΥΑ)
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ε πλευρά στεγάστρου στάσης αναμονής επιβατών που δεν βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της
κυκλοφορίας άκρο του
(άρθ. 11, παρ.5 ν.2696/1999)
ε περίπτερο, στη στέγη
στην τέντα
αλλού …………………
(άρθ. 4 ΚΥΑ 52138/2003)
ε χώρο σταθμού …………………………………………
(άρθ.5 ΚΥΑ 52138/2003)
ε κτίριο που στεγάζεται δημόσια υπηρεσία
Επί οχήματος, με αντανακλαστικά στοιχεία / εναλλασσόμενα μηνύματα / φωτεινό ή φωτιζόμενο
(διαγράφεται το μη ισχύον)
(άρθ. 11, παρ.6 ν.2696/1999)
Περιγραφή διαφημιστικού πλαισίου-διαφήμισης :
Προβάλλεται διαφήμιση με χρώματα που χρησιμοποιούνται στη φωτεινή σηματοδότηση και η απόσταση από
τον πλησιέστερο φωτεινό σηματοδότη είναι μικρότερη των 20 μέτρων
(άρθ. 11, παρ.3 ν.2696/1999)
Για την προβολή του μηνύματος χρησιμοποιούνται χρωματικές εναλλαγές / κινούμενες προβολές /…………..
(διαγράφεται το μη ισχύον)
(άρθ. 3 ΚΥΑ 52138/2003)
- Σο διαφημιστικό μήνυμα που προβάλλεται στο πλαίσιο σχετίζεται με το κτίσμα που είναι τοποθετημένο, την
επωνυμία / ονοματεπώνυμο του προσώπου που στεγάζεται στο κτίριο, την ιδιότητα ή την επαγγελματική
δραστηριότητα του, το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του ή γενικά τις εργασίες που εκτελούνται
εντός του κτιρίου ΚΑΙ είναι τοποθετημένο σε τοίχο, προθήκη, θύρα ή γενικά όψη του κτιρίου
ΟΦΙ
ΝΑΙ
υνεπώς, είναι επαγγελματική επιγραφή για την τοποθέτηση της οποίας δεν απαιτείται άδεια διαφήμισης
(άρθρ.6 ν.2946/2001, άρθ. 2 ΚΥΑ 38110/2002)
Εάν ναι : Γλώσσα μηνύματος : Eλληνική
Άλλη (ξενόγλωσση)
Σα στοιχεία του ξενόγλωσσου μηνύματος είναι
μικρότερου
μεγαλύτερου ή ίδιου μεγέθους με τα στοιχεία του
ελληνόγλωσσου μηνύματος
(άρθ. 6, παρ.1 ν.2946/2001)
- Μέγεθος ωφέλιμης επιφάνειας πλαισίου : οριζόντια διάσταση …μέτρα., κατακόρυφη διάσταση …..μέτρα,
συν.επιφάνεια …… τ.μ, - συνολικό ύψος πλαισίου …… μέτρα – απόσταση κορνίζας από το έδαφος …….μέτρα
- Θέση ωφέλιμης επιφάνειας σε σχέση με τον άξονα της οδού :

παράλληλη

κάθετη (άρθρο 11 ν.2696/1999)

Υωτεινή
Υωτιζόμενη
Μη φωτεινή / φωτιζόμενη
Έντυπο / πανώ /αναγραφή εκτός πλαισίου
Εικαστική παρέμβαση μη εμπορικού χαρακτήρα σε κτίριο, με
προβολή του χορηγού σε επιφάνεια μεγαλύτερη του 2,5% της συνολικής
(άρθρο 4 ν.2946/2001, άρθ.1, παρ.7 ν.2696/99)
Σο πλαίσιο – διαφήμιση, στο χώρο που είναι τοποθετημένο δεν πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο
άρθ.3, παρ.9 έως 11 & άρθ.4 ΚΤΑ 52138/2003 (βλ. συνημμένο πίνακα)
Ο αριθμός της άδειας διαφήμισης που αναγράφεται στο πλαίσιο – διαφήμιση είναι ……………
Από το διαφημιστικό μήνυμα που προβάλλεται προκύπτει ότι οι διαφημιζόμενοι είναι :
α) ………………………………………………………………………(επωνυμία/ονοματεπώνυμο/διεύθυνση)
β) ………………………………………………………………………(επωνυμία/ονοματεπώνυμο/διεύθυνση)
Δεν προβάλλεται διαφήμιση στο διαφημιστικό πλαίσιο (κενή ή λευκή ωφέλιμη επιφάνεια)
το πλαίσιο - διαφήμιση αναγράφoνται τα στοιχεία των εξής νομικών / φυσικών προσώπων :
α)………………………………………………………………………………………….
β) ………………………………………………………………………………………….
Υωτογραφίες των όψεων της διαφήμισης :
Θέση 1ης φωτογραφίας
Θέση 2ης φωτογραφίας
Τπογραφές υπαλλήλων : α) ……………………………..
β) ……………………………..
6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΛΑΙΙΨΝ-ΔΙΑΥΗΜΙΕΨΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
ΦΨΡΟ
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
(άρθ. 3, 4 ΚΤΑ
52138/2003)

ΠΛΑΣΕΙΑ
(άρθ. 3, 4 ΚΤΑ
52138/2003)

ΣΤΠΟ ΠΛΑΙΙΟΤ
Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων τύπου «ΡΑΚΕΣΑ».
Σα πλαίσια τύπου «ΡΑΚΕΣΑ» φέρουν έως δύο ισομεγέθεις επίπεδες ωφέλιμες επιφάνειες,
τοποθετημένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Οι ωφέλιμες επιφάνειες έχουν μέγιστη
κατακόρυφη διάσταση έως 2,0m και μέγιστη οριζόντια έως 1,30m. Η απόσταση από το έδαφος της
κορνίζας των ωφέλιμων επιφανειών πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5m. Σο ανώτατο ύψος δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 5,0 m.
- Η νοητή κατακόρυφος της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειάς τους πρέπει να απέχει από το
κράσπεδο του πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,00m.
- Η κορνίζα της ωφέλιμης επιφάνειάς τους πρέπει να απέχει από την ρυμοτομική γραμμή
τουλάχιστον 2,50m.
- Πρέπει να απέχουν εκατέρωθεν και καθ' ύψος τυχόν φωτεινού σηματοδότη ρύθμισης της
κυκλοφορίας, τουλάχιστον 20m.
- Δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα.
τις πλατείες επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων τύπου «ΠΤΡΓΟ». Σα
διαφημιστικά πλαίσια τύπου «ΠΤΡΓΟ» είναι κυλινδρικά ή τριγωνικά, φέρουν έως τρεις ωφέλιμες
επιφάνειες με μέγιστη διατομή 1,20m2 και μέγιστο ύψος 3,60m και η απόσταση από το έδαφος της
κορνίζας των ωφέλιμων επιφανειών πρέπει να είναι το πολύ 0,15m. Επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή
φωτιζόμενα, εφ' όσον έχει επιτραπεί αυτό για τη συγκεκριμένη θέση, με την απόφαση καθορισμού
χώρων για υπαίθρια διαφήμιση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001.

ΣΕΓΑΣΡΟ
(άρθ. 4 ΚΤΑ
52138/2003, άρθ. 11,
παρ.5 ν.2696/1999)

Ένα πλαίσιο που τοποθετείται στο αντίθετο από την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του
στέγαστρου. Η ωφέλιμη επιφάνεια έχει μέγιστη οριζόντιας διάσταση 1,40m και μέγιστη
κατακόρυφη 2,00m. Επιτρέπονται τα εναλλασσόμενα μηνύματα συχνότητας όχι μικρότερης του
ενός μηνύματος ανά δέκα λεπτά. Επιτρέπεται να είναι φωτεινά.

ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ
(άρθ. 4 ΚΤΑ
52138/2003)

Υωτεινά ή μη, τοποθετούνται σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Σο
πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να προεξέχει πέραν των επιτρεπόμενων διαστάσεων της βάσης του
περιπτέρου. Eπί των τεντών, χρώματος μπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφημιστικού
μηνύματος, μεγίστης νοητής διάστασης 0,75m. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια
διάσταση) Η διαφήμιση επί της τέντας επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη. Η προβολή στην τέντα
απαγορεύεται στα περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ή
ιστορικούς τόπους.
Οι διαστάσεις της ωφέλιμης επιφάνειας είναι ακέραια πολλαπλάσια της μονάδας 0,70m χ 1,05m, με
μέγιστο όριο τις 32 μονάδες συνολικά, μέγιστο μήκος τα 11,20m (16 χ 0,70m) και μέγιστο ύψος
2,10m (2 x 1,05). Σοποθετούνται κατά μήκος της οικοδομικής γραμμής, παράλληλα και
ευθύγραμμα με αυτή (όχι σε τεθλασμένες γραμμές) και με τήρηση των υποχρεωτικών στοών και
πρασιών. Δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων τύπου «ΠΙΖΑ». Σα πλαίσια αυτά φέρουν έως δύο ισομεγέθεις
επίπεδες επιφάνειες, τοποθετημένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο, οι οποίες έχουν μέγιστη
κατακόρυφη διάσταση 2,0m και μέγιστη οριζόντια 3,0m. Η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας
της ωφέλιμης επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5m και το ανώτατο ύψος αυτής δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 5,0m από το γύρω φυσικό έδαφος.

ΠΕΡΙΥΡΑΞΕΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΨΝ
(άρθ. 4 ΚΤΑ
52138/2003)
ΓΗΠΕΔΑ ΕΚΣΟ
ΦΕΔΙΟΤ
(άρθ.3, 4 ΚΤΑ
52138/2003)
ΑΚΑΛΤΠΣΕ
ΜΕΟΣΟΙΦΙΕ &
ΣΤΥΛΕ ΟΧΕΙ
ΚΣΙΡΙΨΝ (άρθ. 4 ΚΤΑ
52138/2003)
ΦΨΡΟΙ ΣΑΘΜΨΝ –
ΣΑΔΙΨΝ –
ΓΗΠΕΔΨΝ (άρθ. 4
ΚΤΑ 52138/2003)
ΟΦΗΜΑΣΑ (άρθ. 11,
παρ.6 ν.2696/1999)

Επιτρέπονται εικαστικές παρεμβάσεις μη εμπορικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενες από
χορηγίες. Ο χορηγός επιτρέπεται να εμφανίζει σε αυτές την επωνυμία ή το λογότυπό του, σε
επιφάνεια όχι μεγαλύτερη από το 2,5% της συνολικής επιφάνειας της εικαστικής παρέμβασης.
Οι διαστάσεις της ωφέλιμης επιφάνειας των διαφημιστικών πλαισίων είναι ακέραια πολλαπλάσια της
μονάδας 0,70m χ 1,05m, με μέγιστο όριο τις 32 μονάδες συνολικά, μέγιστο μήκος τα 11,20m (16
Φ 0,70m) και μέγιστο ύψος 2,10m (2 Φ 1,05).
Διαφημίσεις μη φωτεινές, μη φωτιζόμενες, χωρίς αντανακλαστικά στοιχεία και εναλλασσόμενα
μηνύματα
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