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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Περιφέρειες του Κράτους
 α) Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης 
      Έδρες τους
 β) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης
       Έδρες τους στους Νομούς

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Στεργίου
Τηλέφωνο : 213-1364702

ΘΕΜΑ: Παράνομα διαφημιστικά πλαίσια στα οποία δεν προβάλλεται διαφημιστικό 

μήνυμα  - επαγγελματικές επιγραφές και υπαίθρια διαφήμιση

Σχετ: Το με ΑΠ 13910/26.8.2010 έγγραφο του Δήμου Φιλίππων

Κατόπιν ερωτήματος του δήμου Φιλίππων, αναφορικά με θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος 

που  αφορούν  στην  υπαίθρια  διαφήμιση,  κρίθηκε  σκόπιμο  να  ενημερωθούν  σχετικά  οι 

Περιφέρειες και οι ΟΤΑ της χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 

της νομοθεσίας. 

Ειδικότερα  το  ερώτημα,  το  οποίο  επισυνάπτεται  στο  παρόν,  αφορά  αφενός  στην 

αντιμετώπιση από τους ΟΤΑ (αλλά και τις Περιφέρειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους) 

διαφημιστικών  πλαισίων  -  κατασκευών,  στην  ωφέλιμη  επιφάνεια  των  οποίων  δεν 

προβάλλεται διαφημιστικό μήνυμα (λευκή /κενή επιφάνεια) και αφετέρου στην αντιμετώπιση 

των επαγγελματικών επιγραφών ανάλογα με το χώρο τοποθέτησής τους.    

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα εξής:

Παράνομα διαφημιστικά πλαίσια στα οποία το προβαλλόμενο διαφημιστικό μήνυμα μετά την 

καταγραφή τους στην έκθεση αυτοψίας καλύπτεται με ύφασμα ή άλλο υλικό ή αφαιρείται, 

αποξηλώνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2946/20011 επί τη βάσει της έκθεσης 

αυτοψίας στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. 

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση τοποθέτησης πλαισίων σε κοινόχρηστους, δημοτικούς ή 

κοινοτικούς  χώρους  που δεν  έχουν  καθοριστεί  για  το  σκοπό  αυτό από  τους  ΟΤΑ ή  σε 

περίπτωση  που  δεν  αναγράφονται  επί  του  πλαισίου  τα  αναφερόμενα  στην  παρ.  2  του 

άρθρου  4  στοιχεία  (π.χ  όταν  επί  του  πλαισίου  δεν  αναγράφεται  ο  αριθμός  της  άδειας 

1 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3212/2003
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τοποθέτησής  του  κατά  το  άρθρο  5,  παρ.1  του  νόμου),  αυτά  θεωρούνται  ρύποι  και 

απομακρύνονται άμεσα, με ευθύνη του δημάρχου / προέδρου της κοινότητας ή του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της σχετικής απόφασης της παρ. 1 

του άρθρου 9 του νόμου. Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω, υποχρέωση αφαίρεσης υπάρχει και 

για τα διαφημιστικά πλαίσια εκείνα που κατά το χρόνο του ελέγχου και σύμφωνα με την 

έκθεση αυτοψίας δεν προβάλλουν διαφημιστικό μήνυμα.

Περαιτέρω, η κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2946/2001 εκδοθείσα ΚΥΑ 

38110/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του β.δ. της 24.9/20.10.1958, 

προβλέπει τη διάκριση επαγγελματικών επιγραφών από τις υπαίθριες διαφημίσεις, υπό την 

έννοια ότι για τις πρώτες δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας και η καταβολή του τέλους 

διαφήμισης. 

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις τέθηκαν κριτήρια για τη διαφοροποίηση διαφημίσεων και 

επιγραφών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ως επιγραφές ορίζονται οι πινακίδες που αναρτώνται 

ή προσαρτώνται σε τοίχους, προθήκες και θύρες καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών, με 

σκοπό  να  προσδιορίσουν  τη  θέση,  τη  διεύθυνση,  την  ιδιότητα  ή  την  επαγγελματική 

δραστηριότητα φυσικών προσώπων ή  την  επωνυμία  και  το  αντικείμενο  δραστηριότητας 

ενώσεων φυσικών προσώπων ή  νομικών  προσώπων δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου,  που 

εκτελούν εργασίες στους χώρους αυτούς. Τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι επιγραφές μη 

τοποθετημένες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 38110/2002, επί των 

όψεων  των  κτιρίων, αλλά  σε  άλλους  χώρους  (π.χ.  στο  πεζοδρόμιο  έμπροσθεν  του 

καταστήματος, επί της περίφραξης του οικοπέδου κ.λ.π.), έστω εγγύς ή επί των ορίων της 

ιδιοκτησίας  της  επαγγελματικής  στέγης,  ανεξαρτήτως  του  περιεχομένου  τους, 

αντιμετωπίζονται  ως  διαφημιστικές  (υπό  την  έννοια  ότι  απαιτείται  έκδοση  άδειας  και 

καταβολή του τέλους). Συναφώς σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 2 

της ΚΥΑ 38110/2002  επιτρέπεται η τοποθέτηση ενημερωτικών επιγραφών δηλωτικών της 

ιδιότητας  των  ενοίκων  επί  τοίχου  παρά  την  είσοδο  κτιρίου  ή  αυλόθυρα  με  μέγιστες 

διαστάσεις 0,20m x 0,30m. 

Τέλος, δεν είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων εντός των οικοπέδων.

Ενημερώνουμε  περαιτέρω,  ότι  η  υπηρεσία  μας,  στο  πλαίσιο  διασφάλισης  της 

απρόσκοπτης και ομοιόμορφης δράσης των ΟΤΑ και των Περιφερειών, αναρτά 

ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  στο  διαδικτυακό  χώρο  του  Υπουργείου 

(www  .  ypes  .  gr  )  ,  στη  διαδρομή  «Το  Υπουργείο»,  «Εγκύκλιοι  -  Αποφάσεις», 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/)  έγγραφα  που  κρίνεται  ότι 

άπτονται  θεμάτων  ευρύτερου  ενδιαφέροντος.  Παρακαλούμε  λοιπόν  να 

μεριμνήσετε  ώστε  οι  αρμόδιες  διευθύνσεις  ανατρέχουν  τακτικά  στον 

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/
http://www.ypes.gr/


προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο, ώστε να ενημερώνονται άμεσα για θέματα 

ενδιαφέροντός τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υφυπουργού (υπόψη κας Θεοδούλου)
2) Διεύθυνσή μας – Τμήμα Φορολογικό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμο Φιλίππων
Τμήμα Περιβάλλοντος
Φαξ: 2513 516227

Συνημμένα:
Ένα (1) Ερώτημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : 640 03 Κρηνίδες
Πληροφορίες: Κλεανθίδου Μελίνα
Τηλέφωνο : 2513-502549
Fax : 2510-516227

Κρηνίδες,    26/8/2010 
Αριθμ. Πρωτ. 13910 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλ/κής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση 
Τ.Α., Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ, Τμήμα 
Φορολογικό
Υπ’ όψιν κας Στεργίου

Κοινοποί-
ηση:

ΘΕΜΑ: Παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις
ΣΧΕΤ.:

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και τη διαδικασία 
αφαίρεσής  τους  που  ακολουθούν  οι  Δήμοι  σχετικά  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  παρακαλώ 
διευκρινίστε  μας  πώς  αντιμετωπίζονται  οι  παράνομες  διαφημιστικές  πινακίδες  που  έχουν 



καταγραφεί με έκθεση αυτοψίας και τους έχει σταλεί το σχετικό έντυπο για την αφαίρεση, αλλά 
στη συνέχεια αυτές εμφανίζονται καλυμμένες με ύφασμα ή άλλο υλικό. 

Επίσης, διευκρινίστε παρακαλώ εάν για την έκδοση άδειας διαφημιστικής πινακίδας οφείλουν να 
πληρώσουν  τέλος  διαφήμισης  οι  καταστηματάρχες  οι  οποίοι  έχουν  διαφημιστική  πινακίδα 
μπροστά από το κατάστημά τους και είναι σχετική με αυτό, μέσα στο οικόπεδό τους και επί της  
περίφραξης, παράλληλα με την παρακείμενη οδό όπως ορίζει  ο νόμος, ή εάν εξαιρούνται με 
κάποιο διάταγμα (ενδεικτικά Απόφαση ΣΤΕ, τμήμα ΣΤ’ αρ. 1167/1999 και 1594/2008).

 Παρακαλώ θερμά για την άμεση διευκρίνιση, γιατί εκκρεμούν άδειες διαφημιστικών πινακίδων.  

Ο Δήμαρχος
Ε.Δ.

 

Κλεανθίδου Μελίνα
Προϊστ. Τμ. Περιβάλλοντος

ΠΕ7, Β’ 
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