
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 46526 
Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προ-

βολή υπαίθριας διαφήμισης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτεί-

ες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 224), 
και ιδίως της παρ. 8 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).

2. Της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2833/2000 «Θέματα 
προετοιμασίας Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 150).

3. Του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτή-
των και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 153).

4. Του άρθρου 11 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57).

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. α) Του ν. 998/1979 και ειδικότερα των άρθρων 16 και 
20, 45-61 του έκτου κεφαλαίου «επιτρεπτές επεμβάσεις σε 
δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των πε-
ριπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος 
νόμου» (Α΄289), ως αντικατεστάθη διά της διατάξεως του 
άρθρου 36 ν. 4280/2014 (Α΄ 152), καθώς και του άρθρου 67Α.

β) Του νομοθετικού διατάγματος 86/1969 (Α΄ 7), ως 
ισχύει, και

γ) των διαλαμβανομένων στην υπ’ αρ. οικ.89935/ 
4255π.ε./31.7.1990 εγκύκλιο δ/γής πρώην Υπ. Γεωργίας 
«Εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων εντός δασών 
και δασικών εκτάσεων».

7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. α) Την υπ’ αρ. 1095 Α/9.8.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θε-
όδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3180).

β) Την υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

γ) Την υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 19.07.2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλο-
γιάννη» (Β’ 3058).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χώροι στους οποίους απαγορεύεται
η προβολή υπαίθριας διαφήμισης

Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται 
στους εξής χώρους:

α) Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις 
ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς 
οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τό-
πους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

β) Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις 
ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια, χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

γ) Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσί-
ες και υπηρεσίες των ΟΤΑ και άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

δ) Σε κοιμητήρια, κτίρια ιερών ναών κάθε θρησκείας 
και δόγματος καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

ε) Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσι-
ου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τοίχοι αντιστήριξης, 
γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζο-
δρομίων καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστά-
σεων κοινής ωφέλειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στ) Σε στοές κτιρίων.
ζ) Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακί-

δες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες 
οδικής κυκλοφορίας.

η) Σε χώρους που απαγορεύεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει.

θ) Σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρ-
θρο 3 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως ισχύει, εξαιρουμέ-
νων των περιπτώσεων που ορίζουν ειδικώς οι οικείες 
διατάξεις.

Άρθρο 2
Χώροι στους οποίους επιτρέπεται
η υπαίθρια διαφήμιση

Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης επιτρέπεται να δι-
ενεργείται μόνο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια 
(διαφημιστικά πλαίσια), τα οποία τοποθετούνται στους 
χώρους που έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαί-
θριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 
και 4 του άρθρου 3 και των διατάξεων του άρθρου 5 του
ν. 2946/2001. Η τοποθέτηση των διαφημιστικών πλαι-
σίων και οι προδιαγραφές κατασκευής τους διέπονται 
από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στον ν. 2946/2001, καθώς και από τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται με τα επόμενα άρθρο 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Καθορισμός των προδιαγραφών κατασκευής 
των διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή 
υπαίθριας διαφήμισης και γενικοί όροι 
τοποθέτησής τους

1. Τα διαφημιστικά πλαίσια αποτελούνται από ωφέλιμη 
επιφάνεια και σκελετό (κορνίζα) που συγκρατεί την επι-
φάνεια αυτή. Η ωφέλιμη επιφάνεια επιτρέπεται να έχει 
διαστάσεις πολλαπλάσιες του παραλληλόγραμμου 0,70 
m x 1,05 m (μονάδα) και μέχρι 32 μονάδες συνολικά, ανά-
λογα με τη θέση που τοποθετείται το διαφημιστικό πλαί-
σιο κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Όταν τοποθετούνται οι 
μονάδες σε σειρές, ο αριθμός των μονάδων κάθε σειράς 
πρέπει να είναι ίσος. Το κάτω μέρος του διαφημιστικού 
πλαισίου, με εξαίρεση τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου 
«ΠΙΖΑ» και «ΡΑΚΕΤΑ» πρέπει να απέχει από το έδαφος 
το πολύ 0,20m. Ο σκελετός του διαφημιστικού πλαισίου 
(κορνίζα) πρέπει να έχει μέγιστο πλάτος μέχρι 0,20m.

2. Τα διαφημιστικά πλαίσια επιτρέπεται να είναι κατα-
σκευασμένα είτε από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα, 
είτε από προφίλ αλουμινίου ή από άλλο ανθεκτικό υλικό, 
καθώς επίσης και από συνδυασμό των προαναφερομέ-
νων υλικών. Εσωτερικά πρέπει να φέρουν ενίσχυση έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η απόλυτη σταθερότητα 
σε πλευρικές ανεμοπιέσεις όσο και το αμετάθετο της 
κατασκευής.

3. Η βαφή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται η διάρκεια και η σταθερότητά της.

4. Η στήριξη των σταθερών διαφημιστικών πλαισίων 
στο έδαφος επιτυγχάνεται με εγκιβωτισμό των κατακό-
ρυφων στοιχείων σε βάση από σκυρόδεμα κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η στα-
θερή πάκτωσή τους. Η στήριξη των κινητών διαφημιστι-
κών πλαισίων επιτρέπεται να γίνεται με την τοποθέτηση 
νεκρών φορτίων στη βάση τους, αντί για την πάκτωσή 
τους στο έδαφος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η 
τοποθέτηση αντηρίδων.

5. Για κάθε διαφημιστικό πλαίσιο, υποβάλλεται στον 
οικείο Δήμο υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από 
πολιτικό μηχανικό, με την οποία πιστοποιείται η στατική 
επάρκεια του διαφημιστικού πλαισίου.

6. Προκειμένου για φωτεινά ή φωτιζόμενα διαφημι-
στικά πλαίσια, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πρέπει να 
φέρει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ασφαλή 
λειτουργία της (ασφάλειες, αντιηλεκτροπληξιακοί αυτό-
ματοι διακόπτες, γειώσεις κ.λπ.).

7. Στα φωτιζόμενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια, η 
προβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων πραγματοποι-
είται είτε μέσω αφισών είτε μέσω συστημάτων προβολής 
σύγχρονης τεχνολογίας οπισθίου φωτισμού (digital) ή με 
δίοδο εκπομπή φωτός (LED) ή μέσω βίντεο ή με συχνό-
τητα εναλλαγής μηνυμάτων όχι μικρότερη των είκοσι 
(20) δευτερολέπτων ανά μήνυμα. Στα πλαίσια αυτά, η 
ένταση του φωτισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
κατά περισσότερο από 250 κηρία την ανώτατη έντα-
ση φωτός που υπάρχει στο δημόσιο χώρο στον οποίο 
βρίσκονται, ώστε να μην προκαλούν θάμβωση στους 
χρήστες της οδού. Για την ηλεκτροδότηση των διαφη-
μιστικών πλαισίων που επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή 
φωτιζόμενα, υποβάλλονται προς τον αρμόδιο φορέα/
πάροχο υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου εγκαταστάτη, 
υπογεγραμμένες από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο ή 
μηχανολόγο μηχανικό.

8. Στα διαφημιστικά πλαίσια που βρίσκονται σε 
απόσταση μικρότερη των 30m από δασικές εκτάσεις 
ή εκτάσεις με πλούσια βλάστηση, δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν υλικά με πυραντοχή μικρότερη των 
240 λεπτών (RF-240).

9. Τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου «ΠΙΖΑ» φέρουν έως 
δύο ισομεγέθεις επίπεδες επιφάνειες, τοποθετημένες σε 
κατακόρυφο στύλο. Οι ωφέλιμες επιφάνειες έχουν μέγι-
στη κατακόρυφη διάσταση 3,00m και μέγιστη οριζόντια 
4,00m. Η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας της 
ωφέλιμης επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5m, 
ενώ το ανώτατο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 5,50m από το γύρω φυσικό έδαφος.

10. Τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου «ΡΑΚΕΤΑΣ» φέρουν 
έως δύο ισομεγέθεις επίπεδες ωφέλιμες επιφάνειες, το-
ποθετημένες αντικριστά σε κατακόρυφο στύλο. Οι ωφέ-
λιμες επιφάνειες έχουν μέγιστη κατακόρυφη διάσταση 
έως 2,00m και μέγιστη οριζόντια έως 1,30m. Η απόσταση 
από το έδαφος της κορνίζας των ωφέλιμων επιφανειών 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,70m. Το ανώτατο ύψος 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,00m.

11. Τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου «ΠΥΡΓΟΣ» είναι 
κυλινδρικά ή τριγωνικά, επιτρέπεται να φέρουν έως 
τρεις ωφέλιμες επιφάνειες με μέγιστη διατομή 1,50m2 
και μέγιστο ύψος 4,20m. Το ανώτατο ύψος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 5,00m.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30975Τεύχος B’ 3049/22.07.2020

12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαι-
σίων στο οδόστρωμα των οδών, στις διαχωριστικές νη-
σίδες, στις νησίδες ασφαλείας και στο οδόστρωμα των 
οδών παρόδιας εξυπηρέτησης, στην ελεύθερη ζώνη 
όδευσης πεζών, στον οδηγό τυφλών και στα κεκλιμένα 
επίπεδα (ράμπες και σκάφες), ακόμη και όταν αυτά δεν 
έχουν διαμορφωθεί.

13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαι-
σίων μπροστά από καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις 
και κατοικίες, όταν επηρεάζεται ο φωτισμός τους, η θέα 
τους ή η πρόσβαση σε αυτά.

14. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαι-
σίων ή κατασκευών που προκαλούν ενόχληση στους 
χρήστες των κοινοχρήστων χώρων και τους ενοίκους 
των παρακείμενων κτιρίων, με δονήσεις, θορύβους ή 
φωτισμό ανώτερο από τα επιτρεπόμενα όρια της παρ. 7.

15. Τα διαφημιστικά πλαίσια στα γήπεδα εκτός σχεδί-
ου, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ακτίνα τουλάχιστον 
1.000m από άλλο διαφημιστικό πλαίσιο.

16. Η διαφήμιση επικολλάται ή απεικονίζεται στην επι-
φάνεια των πλαισίων - στοιχείων. Διαφημίσεις που εξέ-
χουν από την επιφάνεια αυτή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 
ή είναι ανάγλυφες, απαγορεύονται.

17. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2696/1999
(Α’ 57) καθώς και τυχόν άλλες ειδικές διατάξεις που επι-
βάλλουν επιπλέον προϋποθέσεις, περιοριστικούς όρους 
και προδιαγραφές τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισί-
ων, συνεχίζουν να ισχύουν.

Άρθρο 4
Επιτρεπόμενοι τύποι και μεγέθη διαφημιστικών
πλαισίων ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους

Ανάλογα με το χώρο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με 
τα άρθρα 3 και 5 του ν. 2946/2001 για την προβολή υπαί-
θριας διαφήμισης, ο τύπος του διαφημιστικού πλαισίου, 
το μέγεθος και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις το-
ποθέτησης τους, καθορίζονται ως εξής:

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α. Πλατείες - Πεζόδρομοι
Στις πλατείες και στους πεζόδρομους επιτρέπεται η 

τοποθέτηση των διαφημιστικών πλαισίων των προβλε-
πομένων στο προηγούμενο άρθρο με τους ακόλουθους 
σωρρευτικούς όρους και προϋποθέσεις:

α) Κάθε τμήμα του πλαισίου πρέπει να απέχει τουλάχι-
στον 2,00 μέτρα από το άκρο του ασφαλτοτάπητα κάθε 
μη πεζοδρομημένης οδού που εφάπτεται στον πεζό-
δρομο.

β) Η κορνίζα της ωφέλιμης επιφάνειάς τους πρέπει να 
απέχει από τη ρυμοτομική γραμμή τουλάχιστον 2,50m.

γ) Το πλαίσιο τοποθετείται σε θέση και κατά τρόπο που 
δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών και των 
ατόμων με αναπηρία, την κυκλοφορία των οχημάτων 
που εισέρχονται ή εξέρχονται στον πεζόδρομο καθώς και 
την πρόσβαση στα κτίρια που έχουν πρόσοψη σε αυτόν.

δ) Δεν παρεμποδίζεται η ορατότητα των πινακίδων 
σήμανσης και των φωτεινών σηματοδοτών.

ε) Τα διαφημιστικά της παρούσας πρέπει, για λόγους 
ασφαλείας των πολιτών και δημοσίου συμφέροντος, να 
έχουν:

εα) Εγκαταστημένο φωτιστικό σύστημα τέτοιο ώστε 
να εξασφαλίζεται η φωτεινότητα του περιβάλλοντος 
χώρου σε ακτίνα τουλάχιστον 1,5 μ περιμετρικά της κα-
τασκευής και

εβ) Υποδομές για πλήκτρο επικοινωνίας έκτακτης 
ανάγκης δυνάμενο να συνδεθεί με αρμόδια υπηρεσία, 
καθώς και κέντρο διαμοιρασμού ασύρματου δικτύου 
(Hot Spot WiFi).

Τα διαφημιστικά πλαίσια που τοποθετούνται στις πλα-
τείες επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα και να 
προβάλλουν εναλλασσόμενα μηνύματα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 3, εκτός αν 
άλλως έχει προβλεφθεί για τη συγκεκριμένη θέση με την 
απόφαση καθορισμού χώρων για υπαίθρια διαφήμισης 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001.

Β. Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.
Σε πάρκα, άλση, στον αιγιαλό και την παραλία και γε-

νικά σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο, απαγορεύεται η 
τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, τόσο μέσα στους 
κοινόχρηστους αυτούς χώρους, όσο και κατά μήκος του 
ορίου τους. Προκειμένου για κατοικημένες περιοχές, η 
απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων 
κατά μήκος του ορίου, καταλαμβάνει σε κάθε περίπτω-
ση όλη την έκταση του πλησιέστερου προς το όριο αυτό 
πεζοδρομίου της οδού.

Γ. Στέγαστρα στάσεων.
Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα στέγα-

στρα στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών που βρίσκονται σε οδούς ταχείας κυκλο-
φορίας, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των 
εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών, καθώς και 
στα, εντός κατοικημένης περιοχής, τμήματα των εθνικών, 
επαρχιακών και δημοτικών οδών που το επιτρεπόμενο 
όριο ταχύτητας για τα επιβατηγά οχήματα είναι ανώτε-
ρο των 70 χλμ/ώρα, επιτρέπεται μόνο στην παράλληλη, 
προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την 
προϋπόθεση ότι η πλευρά αυτή ή τμήμα της προβλέπε-
ται να είναι κλειστό. Η διαφήμιση επιτρέπεται και στις 
δύο όψεις των πλαισίων αυτών, εφόσον δεν είναι κά-
θετες προς τον άξονα οποιασδήποτε άλλης οδού. Στις 
λοιπές περιπτώσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων 
στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, 
πλευρά των στεγάστρων, μεγίστων διαστάσεων 1,40 m 
(οριζόντια διάσταση) επί 2,00 m (κατακόρυφη διάστα-
ση), καθώς και στην, παράλληλη προς τον άξονα της 
οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι οι 
πλευρές αυτές ή τμήμα αυτών προβλέπεται να είναι κλει-
στά. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε δύο πλευρές των 
στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών να εξασφαλίζεται 
ελεύθερη δίοδος μήκους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου 
καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της διαφήμισης 
επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών. Τα 
ανωτέρω διαφημιστικά πλαίσια, επιτρέπεται να είναι φω-
τεινά ή φωτιζόμενα και να προβάλλουν εναλλασσόμενα 
διαφημιστικά μηνύματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 5, 6, 7, 8 του άρθρου 3 του παρόντος.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α. Περιφράξεις οικοπέδων
α) Οι διαστάσεις της ωφέλιμης επιφάνειας των διαφη-
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μιστικών πλαισίων που τοποθετούνται επί των περιφρά-
ξεων των οικοπέδων, είναι ακέραια πολλαπλάσια της 
μονάδας 0,70 Χ 1,05m, με μέγιστο όριο τις 32 μονάδες 
συνολικά, μέγιστο μήκος τα 11,20m (16 Χ 0,70m) και μέ-
γιστο ύψος 2,10m (2 Χ 1,05m).

β) Τα διαφημιστικά αυτά πλαίσια, τοποθετούνται υπο-
χρεωτικά κατά μήκος της οικοδομικής γραμμής (με τήρη-
ση των υποχρεωτικών στοών και πρασιών), παράλληλα 
και ευθύγραμμα με αυτή και όχι σε τεθλασμένες γραμμές.

γ) Τα διαφημιστικά πλαίσια στις περιφράξεις οικοπέ-
δων, δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα.

Β. Γήπεδα εκτός σχεδίου
α) Σε γήπεδα εκτός σχεδίου επιτρέπεται η τοποθέ-

τηση διαφημιστικών πλαισίων τύπου «ΠΙΖΑ» ύστερα 
από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2946/2001 και υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 11 
του ν. 2696/1999.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα.
Γ. Ακάλυπτες μεσοτοιχίες και τυφλές όψεις κτιρίων.
Στις ακάλυπτες μεσοτοιχίες και τυφλές όψεις των κτι-

ρίων, επιτρέπονται μόνον εικαστικές παρεμβάσεις μη 
εμπορικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενες από χορη-
γίες. Ο χορηγός επιτρέπεται να εμφανίζει σε αυτές την 
επωνυμία ή το λογότυπό του, σε επιφάνεια όχι μεγαλύ-
τερη από το 2,5% της συνολικής επιφάνειας της εικαστι-
κής παρέμβασης. Η πράξη αυτή αποτελεί διαφήμιση και 
υπόκειται σε τέλος κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διαφημιστικά πλαίσια σε χώρους 
σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών 
σταθμών και σε στάδια και περίπτερα

1. Οι διαφημίσεις σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμε-
νικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε στάδια, 
τοποθετούνται υποχρεωτικά σε πλαίσια και εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας, καθώς και 
οι διατάξεις της περ. (α) της παρ. 2 Α του προηγούμενου 
άρθρου. Οι ειδικότερες προδιαγραφές των πλαισίων, οι 
λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις, καθορίζονται από τον 
φορέα στον οποίο ανήκει η εκμετάλλευση των ανωτέρω 
χώρων.

2. Στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημί-
σεων φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη 
βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν 
δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπόμενων δια-
στάσεων της βάσης του περιπτέρου. Επί των κινητών 
προστεγασμάτων (τεντών), χρώματος μπεζ ή λευκού, 
επιτρέπεται η εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος, 
μέγιστης νοητής διάστασης 0,75m (κατακόρυφη διά-
σταση) επί 1,8 m (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει 
να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με 
αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου. Η διαφήμιση επί του προ-

στεγάσματος επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη και να 
προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού.

Η ως άνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε περίπτερα που 
βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς 
ή ιστορικούς τόπους.

Άρθρο 6
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με αποφάσεις του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου 
μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές κα-
τασκευής καθώς και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 
τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων επί πλέον των 
όσων καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα 
με τις τοπικές ιδιαιτερότητες του Δήμου.

2. Για την προστασία των μνημείων που είναι εγγε-
γραμμένα στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO, με όμοιες αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται 
μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβου-
λίου, μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές 
κατασκευής καθώς και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις 
διαφημιστικών πλαισίων, επί πλέον των όσων καθορί-
ζονται με την παρούσα απόφαση.

3. Με τις αποφάσεις των προηγούμενων παραγράφων 
δεν επιτρέπεται να αυξάνονται οι μέγιστες διαστάσεις 
των πλαισίων, όπως καθορίζονται με την παρούσα από-
φαση, ούτε να τροποποιούνται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις τοποθέτησης των πλαισίων που καθορίζονται με 
τα προηγούμενα άρθρα, με τρόπο δυσμενέστερο για το 
περιβάλλον.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 
52138/25.11.2003 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Πολιτισμού (Β’ 1788).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Περιβάλλοντος
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Πολιτισμού και Αθλητισμού Υφυπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
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