
-5 —χέδ'.ο νόμου «περί 'έπικολλήσεως έντυπων καί δ'.ενερ- 
νε·'ας ετέρων συναφών -οάσεων».

Πρός την Βουλήν των 'Ελλήνων

Τά τελευταία χρόνια σημειώνεται άθρόα έπικόλληση ;:α- 
τόοων εν τόσων, αναγραφή η ανάρτηση συνθημάτων. ονομάτων.
συιεόόλων. άναν.Ο’.νώτεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

::: α ιτε
τα: με τή γενικώτερή προσπάθεια για τή-μ^ριστικη. εμφάνι
ση τής χώρας, καθαριότητα καί τήν προστασία, τοΰ περιβακ- 
λοντος ή προκαλοΰν ζημιές στήν^ξένη ιδιοκτησία.

Ή αδυναμία τής ΐσχύουσας νομοθεσίας γιά τήν αντιμετώ
πιση τού άνώϊέρω προβλήματος οδήγησε ϊτήν ανάγκη τής κά- 
ταοτίσεως τοΰ προτεινομένου νομοσχεδίου προκειμένου νά ρυ- 
>μ:σθεί -/.ατά τρόπο αποτελεσματικό τό ζήτημα αύτό '/.α! νά 
ιιασσαλισθεί ή καλα:τ-Sητ;·/.ή έαράνίση τώτ πόλεων.

Είδικώτερα οΐ έπί μέρους δ: α τάξε:ο-τ-ομ-οχεί!συ νόμου έχουν

■ "Αρθρο Η- ^

Me τήν σαράγραφο 1 τοΰ άρθρου 1 καθορίζονται ο: χώρο: 
ττοΰς όσοίους απαγορεύεται ή επικόλληση έντόσων ή χε:ρ> 
γράφων σάτης φόσεως καθώς και ή ανάρτηση. αναγραφή ή 
τροίολή διαφημίσεων. συνθημάτων, ονομάτων, συμβόλων, ανα
κοινώσεων ή σροσκλήσεων. σαροτστάσεων κλσ. σου ένεργοΰν- 
τα:'με όποιοι ήποτε τρόσο. Ή σαράγραφος 2 τοΰ ίδιου άρθοου 
τροόλέσε: τήν έκδΟση προεδρικού διατάγματος δυνάμει τοΰ ό- 
τοίου θά είναι δυνατή ή άσαγόρευση καί άλλων πράξεων καί 
θά ορίζοντα: καί άλλοι χώρο: σου δεν θά επιτρέπεται ή διε
νέργεια τών σράξεων αυτών.

Άρθρο 5. -

Στή σαράγραφο 1 τοΰ άρθρου 2 καθορίζονται οί χώρο: στους 
σοίους είναι δυνατή ή διενέργεια τών κατά τό άρθρο 1 σρά 
ίεων, έσειτα όσο άδεια τοΰ οικείου δημάρχου ή σροέδρου τής 
οινότητος καί μόνο σέ σταθερά ή κινητή σλαίσια. Μέ τή σα- 
αγραφο 2 προβλέπεται ή έκδοση άσοφάσεως τοΰ Ύσουργοΰ 
άσωτε ρικών ή όσοία θά ορίζει τις προδιαγραφές τις όσοίες 
:εσει νά πληρούν τά σλαίσια. ’Επίσης ορίζεται σοίοι είναι οΐ 
τοχρεο: γιά τή κατασκευή καί τοποθέτηση τών σταθερών καί 
ινητών πλαισίων. Ή παράγραφος 3 ορίζει ότι έσιτρέσε- 
α: οσοιαδήσοτε επιγραφή ή διαφήμιση, εκτός πλαισίων και 
ωρις άδεια τοΰ δημάρχου ή προέδρου τής κοινότητες έφ’ όσον 
υπόθετό ΰντα: έσί στ εγώ·/ παραθύρων, προθηκών κλσ.. κα- 
αστήματος, γραφείου ή οίκου καί αφορούν τις έκτελούκενες 
ιγασίες έσί τών χώρων χυτών. Τέλος στή παράγραφο 4 ύρί- 
ιται ότι οί διατάξεις περί πλαισίων τοΰ νομοσχεδίου δέν έφαρ- 
σζονται. έφ’ όσο·; οι σχετικές πράξεις ένεργοΰντα: μέ ένα άσό 
>ός τρόπους τοΰ άρθρου 15 τοΰ όσο 24.9/20.10.58 6. δ/τος 
ι άδειά τοΰ δημάρχου ή προέδρου τής κοτυότητος έφ’ όσον δέν 
'Τίκεινται στις διατάξεις τοΰ προτεινομενου νομοσχεδίου.

Άρθρο 3.

Το άρθρο 3 ορίζει ότι στις περιπτώσεις διενεργείας τών 
ταγορευμένων πράξεων τοΰ άρθρου ί κατά παράβαση τών 
αφαςεων τοΰ νομοσχεδίου, ό δήμος ή ή κοινότης ΰποχρεοΰν- 
ί να άφαιροΰν ή νά καταστρέφουν τά παρανόμως τοποθετη- 
ντα αντικείμενα μέσα σέ 24 ώρες άπό τής εγγράφου παραγ- 
λιας τής είσαγγελικής άρχή—. ’Επίσης μέ τό άρθρο αυτό 
υβλεπεται και ό καταλογισμός τής σχετικής δαπά;ης γιά 
ν αποκατάσταση τών πραγμάτων.

Γιά νά είναι δυνατός S έλεγχος τοΰ σύννομου τών ενεργου- 
μένων διαφημίσεων κλσ. καί ή δίωξη τών παραβατών τών 
διατάξεων τοΰ προτεινομένου νομοσχέδιου το άρθρο 4 ορίζει 
ότι στά επικολλώμενα ή άναρτώμενα παση; ρύσεως έντυπα 
πρέπει νά αναγράφεται ή επωνυμία καί ή διεύθυνση τού δια- 
φημιστοΰ ή έκτυπωτοΰ. προκειμένου δέ περί χειρογράφων το 
ονοματεπώνυμο καί ή διεύθυνση τοΰ ύπευθυνου τής συντάξεως.

Άρθρο 5.

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 5 ρυθμίζεται τό θέα α τής χο- 
ρηγήσεως τής άδειας πρός διενέργεια τών πράξεων τοΰ 
άρθρου 1 στους χώρους που προβλέπονται'άπό τή περ:πτωση; 
α' τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 στους ενδιαφερομένους, ή χρονική 
διάρκεια τής ισχύος αυτής κλπ.

’Επίσης ορίζετα^.5τφ. Scv-tTvai δυνατή ή χορήγηση τής ά
δειας αν δέν έχει καταβληθεί προηγουμένως στό δήμο ή τή 
κοινότητα τό τέλος πού προβλέπεται άπό τις διατάξεις τού 
άρθρου 15 τοΰ άπό 24.9/20.19.58 κωδικοποιητικοΰ 6. 5/τος, 
ή επιβολή τοΰ όποιου μέ τό νομοσχέδιο έπεκτείνεται σε όλους 
γενικά τους δήμους καί τις κοινότητες.

Άρθρα 6 καί 7

ΜεΆΪς ϊ ί ατ άξ ε ι ς τ ώ ν άρθρων 6 καί 7 θεσπίζονται ποινι
κές κυρώσεις σε βάρος τών παραβατών τών διατάξεων τοΰ 
νομοσχεδίου καθώς καί σέ αυτούς πού ρυπαίνουν μέ όποιοδή- 
ποτε τρόπο μνημεία ή αγάλματα καί ορίζεται ότι δέν επιτρέ
πεται η μετατροπή τής επιβαλλόμενης ποινής τής φυλακίσεως 
ούτε ή «ύφ’ όρον» αναστολή έκτελέσεως αυτής μέ σκοπό νά 
άποτραποΰν οριστικά οί ένέργειες εκείνες που έχουν σαν απο
τέλεσμα τήν μέ όποιοδήποτε τρόπο ρύπανση, ένόψη μάλιστα 
τής καπαβαλλομένης προσπάθειας γιά τήν προστασία τοΰ πε
ριβάλλοντος.

Άρθρον 8

Οί διατάξεις τοΰ άρθρου 8 είναι μεταβατικές καί ορίζουν 
ότι άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ ΰπό ψήφιση νόμου, εφαρ
μόζονται άναλότως οί διατάξεις τών άρθρων 15, 16, 17 καί 
18 τοΰ άπό 24.9/20.10.1958 6. δ/τος όπως ισχύουν σήμε
ρα γιά όλους τούς δήμους καί τις κοινότητες κατά τό μέρος 
βέβαια πού δέν είναι αντίθετες στις διατάξεις τοΰ νομοσχε
δίου. ’Επίσης ορίζεται ότι καταργείται κάθε γενική ή ειδι
κή διάταξη άντικειμένη στις διατάξεις τοΰ σχεδίου νόμου ή 
ρυθμίζουσα διαφορετικά τά διεπόμενα άπό αύτό θέματα πλήν 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 97 τής εκλογικής νομοθεσίας 
(π.ϊ. 550/1974 «περί κωδικοποιήσεως τών ΐσχυουσών δια
τάξεων τής εκλογικής νομοθεσίας», ώς ισχύει).

Άρθρο 9

Τό άρθρο 9 παρέχει τήν εξουσιοδότηση στον Υπουργό ’Ε
σωτερικών νά προτείνει τήν έκδοση πρ. δ/τος γιά τήν κωδι
κοποίηση σέ ενιαίο κείμενο τών διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου 
μαζί μέ τις ΐσχύουσες διατάξεις πού προβλέπσυν τήν διενέρ
γεια
καιώματα τών δήμων καί κοινοτήτων.

Άρθρο 10

Τό τελευταίο άρθρο 10 ορίζει ότι ή ισχύς τοΰ νομοσχεδίου 
άφοΰ ψηφισθεί, αρχίζει άπό τής δημοσιεύσεώς του στην ’Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 4.

διαφημίσεων σέ συνάρτηση μέ τις αρμοδιότητες καί δι·
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