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Etc σχέδιο νόμου = για τη διευκόλυνση της διακίνησης
των ιδεών κα·. τον τρόπο δεένίργεια·; τη; εμπορικής δια-
τν/'-'η?1'·

lino·; π/ Jloc/.i'j ιω>· Ελληrcor
Η ελεύθερη έκφραση 7.2; ίιάοοτη των στοχασμών με τα 

διάφορα μέσα του τύπου. αποτελεί βασικό λειτουργικό ττο-./ε.ο 
του δημοκρατικού μας πολιτεύματος 7.7; /.ατά συνέπεια ^πο· 
χρέωση της πολιτείας για τη διασφάλισή τους.

Στη χώρα μας. η διανομή εντύπων, η αφίσα ως ν.α; η πνα- 
γ:αοή συμβόλων ν.α; συνθημάτων αποτελούν αναμφίβολα εν a 
από τα βασικά μετά έκφρασης ν.α: επικοινωνίας. τοσο των πο- 
/.; πκών ν.ομμάτων και των φορέων του μαζικού κινήματος με 
το Λαό. όσο ν.α: των οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων 
(εμπορική διαφήμιση). U αλόγιστο; όμως τρόπος που χρη- 
σιμό ποιήθηκαν αυτά τα μέσα. /.ατά τα τελευταία χρόνια. οδή
γησε τε περιορισμό ν.α: πολλές φορές τε ν.ατάργηση άλλων 
δασικών συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών. που κύρια 
αναρέροντα: στην τιμή ν.α; την προτωπ:ν.ότητα του ατόμου 
ο την προστασία της ιδιοκτησίας, στην προστασία του φυσικόν 
και πο/.·τ;στ;·/.ο·ύ περιβάλλοντος κ.λ.π.

Η ιτχύουσα νομοθεσία ν.α; ιδιαίτερα ο νόμος 1144/1981 
«περί επίκολλήσεως εντύπων, όιενεργείας ετέρων πράξεων 
κ.λ.π.» δεν μπόρεσε να επιλύσει όχι μόν0 το θέμα της ελεύ
θερης διακίνησης των ιδεών, αλλά ούτε κα: να πραγματώσει 
τους στόχους που έθεσε ν.α: που κύρ·α ήταν η προστασία από 
τή.'ρύπανση και η καλαισθητική εμφάνιση των πόλεων. 'Ετσι 
σήμερα, η αθρ'α και άναρχη επικόλληση εντύπων και αφισών, 
καθώς και αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, ονομάτων 
κ.λ.π. σε προσόψεις κτιρίων, σε καταστρώματα δρόμοον,' σε 
πινακίδες σήμανσης, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αγάλματα 
και μνημεία και την καλαισθητική εμφάνιση των πόλεων και 
χωριών καταστρέφει και στην πράξη αναιρεί την ελεύθερη 
διακίνηση των ιδεών ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων 
πολιτικών, συνδικαλιστικών, φοιτητικών κ.λ.π. οργανώσεων.

νγΤ.α φαινόμενα αυτά αποκορυφώνονται κατά τις προεκλογι
κές περιόδους με αποτέλεσμα να δημιουργούν αγανάκτηση στο 
λαό, που πλέον δικαιολογημένα, απαιτεί τη χρησιμοποίηση άλ
λων τρέπουν και μέσων για τη ϊιε'σ α γιογ ή του πολιτικού 
«αγώνα». :

Έτσι, επιδίωξη του υπό ψήφισή σχέδιου νόμου, είναι κύρια 
η προστασία της ελεύθερης έκφρασης και διάδοσης των στο
χασμών σύμφωνα με περιορισμούς που αποβλέπουν αποκλει
στικά και μόνο στην προστασία της τιμής και προσωπικότητας 
του ατόκου, στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περι
βάλλοντος και στην προστασία της ιδιοκτησίας. Πριν από 
την κατάρτιση του σχέδιου νόμου λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις 
και οι απόψεις των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτο
διοίκησης. καθώς και η διεθνής εμπειρία.

Ο: βασικές αρχές που διέπουν το σχέδιο νόμου είναι:• C
.1. Η ευθύνη για την προστασία της ελεύθερης διακίνησης 
των ιδεών ανήκει τόσο στην Πολιτεία όσο και στην τοπική 
Λ-τοδιο κηση. .. ... ...
; 2. Οι δήμοι και οι κοινότητες αποκτούν την αποκλειστι
κή πλέον αρμοδιότητα για την διαχείριση και τον καθορι
σμό των χώρων επικόλλησης εντύπων, προβολής μηνυμάτων 
κ.λπ.
-- 3. Ο προσδιορισμός χώρων που απαγορεύεται η αφισοκόλ
ληση κα: η όποιας μορφής αναγραφή μηνυμάτων.

4. Ο πλήρης και σαφής διαχωρισμός της «πολιτικής» αφί- 
σας από τις διαφημιστικές (εμπορικές). Για τις πρώτες δεν 
χρειάζεται άδεια από οποιαδήποτε αρχή και για την επ κόλλη
σή τους δεν καταβάλλεται τέλος ή αποζημίωση. Η εμπορική 
διαφήμιση γίνεται εφεξής με προδιαγραφές που καθορίζουν 
ο: Δήμο: και ο: Κοινότητες.

5. Οι ποινικές και λοιπές κυρώσεις κλιμακώνονται ανάλο
γα με το χώρο κα: τον τρόπο ρύπανσης και

ύ. Η διάθεση χώρων για την προβολή των πολιτικών μη
νυμάτων. κατά την προεκλογική περίοδο, αποτελεί προσθετή 

ποχτέωση της τοπικής Λυτοδιοίκησης Για το λογο αυτό προ- 
λέποντα: ειδικές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα ο: επιμέρους διατάξεις του σχεδίου νόμου έχουν 
ως αν.ο/.ούθως:

Ά?θ?ο 1.
.Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου I καθιερώνεται η

2:::*/.λϋ στιν.ή αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. να πρ οσδ'.ορίζουν. με-
72 ττη διοικητική τους περιφέρ εια, του:; 7.ω,: ου; εκείνου - -~
r.cj ε::! τρεπετα: η επικόλληση εντύπων. πολι-τιν.ών συνθ ημά-
των η διενέργεια της εμπορ:ν.ής διαφήμιση ς μ: κάθε μετο
ή τρόπο . Η παράγραφο; 2 προ;λέπε: ότ : τα :;ημοτ:/.ά ή 7.G!-
νοτιν.ά σ-μ?ουλια καθορίζουν με απόφ,τ ή του ς τους χώ - -Β
ν.α: τη ς: 2: y.a7:2 τυμφωνα με την οπ οία δ ιενεργούντα : οι
πράξεις ttg'j ζνζφέρ^ντα:·. 7την τ.ζζζ^ζζ φο Ο.υ τή καθώς 7.2!
νάθ; a .τ/.η λεπτομέρεια. Με την παρά-;•ραφο 3 προβλεπετζι
ότι αν ·:ο $τ(μοτ·.χο η xv.vct'.v.g συμβ ;υλ: ο δεν καθορίσει
ρους, κ:χ^οτιζοντα: με 2ζότα7η του οικείίου Λ ομάρχη.

Άρθρο 2.
.Με Γην παρ. 1 προσδιορίζονται με ακρίβεια ο: χώρο: ν.α: 

τα αντ.κείμενα όπου ρητά απαγορεύεται κάθε πράξη από αυ
τές που περιγράφοντα: στη nap. 1 του άρθρου 1. όπως είναι 
τα μνημεία και αγάλματα, ο: αρχα’ολογικοί και παραδοσια
κοί χώρου, τα δημόσια κα: δημοτιν.ά. ν.τιρια. οι ιεροί ναοί, οι 
πινακίδες σήμανσης οδών, ο: τοίχοι, τα καταστρώματα δρό
μων κ.λ.π.

Με την παράγραφο 9 απαγορεύεται η ανάρτηση αεροπανώ ή 
άλλων αντικειμένων γι.2 οποιοδήποτε λόγο (πολιτικά ή εμπο
ρικά αεροπανώ κλπ) πάνω από δρόμους, πλατείες ή. άλλους 
κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η τοποθέτηση μέσα σε κα- 
-οιν.ημέ'.'ες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορί
ζουν την κατεύθυνση ή διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή 
καταστημάτων.

■ · · Άρθρο 3. .
Η παράγραφος 1 προβλέπει ότι το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο καθορίζει υποχρεωτικά ζώνες κα: χώρους που θα 
χρησιμοποιούνται από τα πολιτικά κόμματα, τις φοιτητικές, 
μαθητικές, συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, 
ενώσεις προσώπων και συλλόγους και θα προσδιορ;ζει τον τρό- 

ΤΤίΐ Χ-σήσης "ους.
Με την παρ. 2 προβλέπετα: ότι, κάθε πσάξν που περιγράφε- 

τα: στην παρ. ί του άρθρου ί γίνεται α~ί> τους φορείς που a-‘ 
ναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 πάντοτε στους χώρους 
που επιτρέπεται για αυτούς και μόνο σε κόνιμα σταθερά πλαί
σια που κατασκευάζονται ν.α: τοποθετούντο, με φροντίδα και 
δαπάνη των Ο.Τ.Α. ή σε προσωρινά κινητά που ν.ατασ/.ευάζον- 
τ/ι με δαπάνες τους. σύμφωνα με τους όρους κα: τις προ
διαγραφές που καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
. Η παράγραφος 3 προβλέπει ρητά, ότι'για τη χρήση αυτή 
δ.» απαιτείται άδεια από καμιά αρχή και δεν καταβάλλεται 
τέλος.

Η παράγραφος 4 ορίζει ότι επιτρέπεται η επικόλληση εντύ
πων από τα πολιτικά κόμματα τις συνδικαλιστικές, οοιτητι- 
κές κλπ. οργανώσεις σε πλαίσια που τοποθετούνται από τους 
ΟΤΑ στους στύλους φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινής ω
φέλειας έπειτα από ειδική άδεια του δημάρχου ή προέδρου της 
κοινότητας. " ~ * · ν'. - ' 7 ·

Με τη διάταξη της παραγράφου 5 παρέχεται η δυνατότη
τα στους ανωτέρω φορείς επικόλλησης εντ;πων κα: η διενέρ
γεια γενικά των πράξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 μέσα 
στα κτίρια των φορέων του δημόσιου τομέα μόνο σε ειδικούς 
χώρους που καθορίζουν οι διοικήσεις των φορέων.

· · Άρθρο 4. ;
Με τις διατάξεις της napr 1 του άρθρου αυτού καθιερώ

νεται υποχρέωση των δήμων και κοινοτήτων μέσα σε τακτή 
προθεσμία από την προκήρυξη των εκλογών ή του δημοψηφί
σματος ή την ημερομηνία διενέργειας των δημοτικών κα: κοι
νοτικών εκλογών να ορίσουν κοινόχρηστου; χώρους για την 
προβολή των προγραμμάτων των κομμάτων ή συνδυασμών.



Ο τρόπος χρήσης των χώρων αυτών από τι κόμματα ή τους 
συνδυασμούς καθορίζεται ενιαία με απόφαση του 1 πουργ'ού Ε
σωτερικών. Καθιερώνεται επίσης με την , παράγραφο αυτή 
υποχρέωση των κομμάτων */.ζ: των συνουασμιον ν αποκζταρτή- 
σουν τα πράγματα μετά τη χρήση με ε'·*ή T5J? φροντίδα και 
μέσα.

Me τη διάταξη της παρ. 2 δίνεται έμφαστ. στις ευθύνες 
των δημοτικών η κοινοτικών συμβουλίων. αν παρ αλείψουν να 
καθορίσουν χώρους για τις ανάγκες των πολιτικών κομμάτων 
και συνδυασμών ν.α! αρμοδιότητα ττον οικείο Νομάρχη νζ εκ
δίδει αυτός την απόφαση.

Με την παράγραφο 3 προίλέπεται, κβτά παρέκκλιση των 
διατάξεων της περιπτώσεως ϊ' τη; παραγράφου i του άρ
θρου 2. ο r/.z-Sop'.-τμός από το δημοτικό ή χο:νοτ:χό συμβούλιο 
υποχρεωτικά ζωνών χαε χώρων κατά την προεκλογική ττερto
co γ:α χρήση ατό τα χόμμζτα y.at στους παραδοσιακούς οικι- 
σμοός xzt χώρους ιδιαίτερου xάλλους, χωρίς να γίνεται τέ
τοια χρητη ώττε να αλλάζει ο χαρακτήρας του;.

Με την παραγρ. 4 εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εσωτερι
κών xzt Δημόσιας Τάξης να καθορίζουν κάθε φορά τις ώρες 
λειτουργία; χαι τον βαθμό εντάσεως των μεγαφωνιχών οργά
νων του χρησιμοποιούνται από τα χόμμζτα προκειμένου να πε- 
οιοριστεί η ηχορύπανση.

Άρθρο 5.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται. ότι η 

εμπορική διαφήμιση επιτρέπεται έπειτα από άδεια της δημο
τικής ή κοινοτικής αρχής και καταβολή του τέλους και πά
ντοτε πε χώρους που καθορίζονται από τα δημοτικά και κοι
νοτικά συμβούλια. ;

Με την παράγραφο 2 καθιερώνεται εξαίρεση από το κανόνα 
της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, για τις δια
φημίσεις που γίνονται στα καταστήματα, γραφεία κ.λπ,., και 
αφορούν προβολή ειδών ή’υπηρεσιών που προσφέρονται σ’ αυτά.

.Με. την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η εμπο
ρική διαφήμηση ενεργείται στους χώρους που καθορίζει το 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και σε πλαίσια με προδιαγρα
φές που καθορίζει επίσης το συμβούλιο.

Επίσης ορίζεται ρητά ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται 
οι χώροι στους ενδιαφερομένους (με δημοπρασία ή χωρίς δη
μοπρασία) και ειδικά για τις περιφέρειες των δήμων και κοι
νοτήτων τέως Διοικήσεως πρωτευούσης και πρώην Δήμου 
Θεσσαλονίκης περιορίζεται μόνο με δημοπρασία. ·

Άρθρο 6.
Με τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται οι 

ειδικοί χώροι που επιτρέπεαι η εμπορική διαφήμιση εκτός 
των κοινοχήστων χώρων. Κατεξαίρεση επιτρέπεται η εμπορι
κή διαφήμιση σε προσόψεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρο- 
μενων ή εγκαταλειμένων οικοδομών και σε στέγες ή δώματα 
σε ύψος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον 
Γ.Ο.Κ. όριο του ακινήτου, με συγκατάθεση του νομέα ή δια
χειριστή του ακινήτου μετά από γνώμη της αρμόδιας πολεο- 
δομικής υπηρεσίας, όσον αφορά την εμφάνιση και ασφάλεια.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις διαφη
μίσεων σε σιδηροδρομικούς, λιμενικούς και αεροπορικούς στα
θμούς. σε οχήματα κάθε μορφής που εκτελούν δημόσια συγ
κοινωνία. και σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής 
επιβατών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα, η 
διαφήμιση ενεργείται με προδιαγραφές που καθορίζονται από 
το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, μετά από γνώμη των διοι
κήσεων των φορέων και στις περιπτώσεις ζ' και η' της προ
ηγούμενης παραγράφου μόνο από το δημοτικέ ή κοινοτικό συμ
βούλιο.

Άρθρο 7.
-VU τις διατάξεις αυτές προ βλέπονται ο: ποινικές κυρώσεις 

που επιβάλλονται στους παραβατες των διατάξεων του νόμου 
αυτού που είναι φυλάκιση και χρηματική ποινή. Ο: χρηματι
κές ποινές είναι ανάλογες με το βαθμό ρύπανσης και τα έσο
δα απ' αυτές αποδίδονται στο δήμο ή στην κοινότητα που έγι

νε η παράβαση. Επίσης τιμωρούνται όσοι διενεργούν πράξεις 
κατά την παραγ-ρ. 1 του άρθρου 1 σε χώρους που δεν έχουν 
διατεθεί σ αυτους.

Άρθρο 8.
Με την παράγραφο ί του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνα

τότητα στους Ο.Τ.Α.. σε περίπτωση που διενερ γούνται πρά
ξεις της nap. 1 του άρθρου 1 κατά παράβαση των διατάξε
ων αυτου του νομοσχεδίου και των προδιαγραφών που καθορί
ζουν τα συμβούλιά τους να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για 
-ην αποκατάσταση των πραγμάτων (απορύπανση).

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο: αποφάσεις των δημο
τικών και κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπονται από το 
νομοσχέδιο έχουν ισχύ αστυνομικών διατάξεων.

Άρθρο 9.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τακτές προ

θεσμίες σε όσους έχουν τοποθετήσει ενδεικτικές πινακίδες που 
αναφέροντα: στη περ. £ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για 
να τις αφαιρέσουν καθώς και σ’ αυτούς που έχουν τοποθετή
σει επιγραφές και διαφημίσεις που προβλέπει η παράγραφος 
2 του άρθρου δ να τις προσαρμόσουν σύμφωνα με τις προδια
γραφές που θα καθορίσουν ο: αποφάσεις των δημοτικών και 
κοινοτικών συμβουλίων.

Άρθρο 10.
Με την παράγραφο ί του άρθρου αυτού καταργούνταΐ-οι 

διατάξεις του Νόμου 1144/1981 (άρθρα 1 έως 7 και ΙΟ’ι 
καθώς και οι διατάξεις που ρυθμίζουν την διαφήμιση κατά 
την προεκλογική περίοδο (άρθρο 97 του Π.Δ. 1G4/84). Με 
την παράγραφο 2 γίνεται προσαρμογή της διάταξης του άρ
θρου 8 του ν. 1144/81 προς τις διατάξεις του σχεδίου.

, .... ".. 'Αρθρο 11.
Αναφέρεται στην έναρξη ισχύος του νόμου.

Αθήνα, 28 ΑυγούστΟυ 1984

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Δικαιοσύνης
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞ·. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Νωσοταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος — Εμπορίου
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Β. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Δηυ. Τάσης
I. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Νόμος 1144/1981

Άρθρο 1.

Απαγορευόμενα··, πράξεις.

Απαγορεύεται η επικόλλησις εντύπων ή χειρογράφων πσ- 
σης φύσεως ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπον αναρτησις, 
αναγραφή ή προβολή διαφημίσεων, συνθημάτων, ονομάσω-, 
συμβόλων, ανακοινώσεων ή προσκλήσεων και πάσα εν γε··ει 
αναγραφή ή παράστασις ·επί: α) μνημείων, αγαλμάτων, στυ
λών και υποσταθμών εταιρειών κοινής ωφελείας. β) της 
προσόψεως στοών, κιγκλιδωμάτων, τοίχων και γενικώς πε- 
οιφραγμάτων κτιρίων και κτισιμάτων πάση*ς φύσεως. ως και 
της επίφχ-είας των οδών, πεζοδρομίων και των κρασπεοο- 
ρειθρων αυτών, γ) πινακίδων σημάνσεως οδών και ισόπε
δων διαβάσεων, φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας πεζ··>ν 
και οχημάτων, ως και· πινακίδων αφετηριών και στάσεων 
δημοσίων μέσων συγκοινωνίας και δ) εις αρχαιολογικούς 
χώρους. Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτησις ή διατηεη- 
σις εγκαταστάσεων επί στεγών ή δωμάτων, προς διε-εργε:?' 
των πράξεων του παρόντος εις ύψος πέρα του βάσει του οι
κοδομικού κανονισμού επιτρεπομένου ανώτατου ορίου του τ··’·- 
νήτου.

Άρθρο 2.
Επιτρεπόμενα; πράξεις εντός πλαισίων.

1. Επιφυλασσόμενων των απαγορευτικών διατάξεων του
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1 του zap:•/Ti: εζιτρεζεται r, c.'ivt:
αυτό α:υ:

:ων η κινητών ζ;.αισ:ων, το-υεζ-τκενων: α)
’.·υ ρ W-fc- ■*«, ---- --- /.Γ i - .
νε: χώρους. κα-όοριζόμενους, οι xr.cp άσεω ς του οικείου ση
μιτικάj ή κοενοτικού συμβουλίου, β) εις την ζρόσοψ^ν “*?·■ 
φί αγκάτων χκαλυζτων χώρων, χ/χγειρομενων η εγκαταλε-

TC'J :αχε:ρ:

της σιοικησεως αυτών.

να -Ληρουν τας εκαστοτε ο1’, αζοφχσε 
χερικών, οριζομένας ζροδιαγ,ραφάς. Τα ζροοριζόμενα -λα! 
π α δια χώρους ζροβλεζόμενους υζό της ζεριζτώσεως α' τη

α των 7.2Τ2 D:* 27
ζ' “Λ/το-j z:-xcc ^ /Ο ί

εντός ttzSi-
εις τλατείζς.
Γττους εν * ε

Ε·:υ o:v.itcj ;/Γ
;ρ«07θψ*.ν ~ερ·. 772, Τ’

ή εγν.αταλε- V 2 2V

rej νοχεως rt ό'.«ε;
:c/x'.7.(0v. εν. τ υ τι

ιζόρ'εν^υς jkv
των.

«.V ν .
τ.κχ\ζ\2 εεον
ζουργού Εσω- ΙΙερί

νσοηγονμενη:
4r · ■

-αραγρ αφού, κατασκευάζονται τοζοί/ϊ-
τουντα: τα μεν -τα·5ερά μερίμνη κα: ιιαζχ;2'.ς του αρμοί ιου 
δήμου ή κοινότητος ή αδεία του οικείου ΟΤΑ υζό του εν
διαφερομένου, τα δε κινητά μερίμνη -/.α: δατάνα:ς των εν. 
διαφερομένων. Εις τας ζερ. β' και γ' της αυτής ζαραγρά- 
φου. τα ζλαίσια κατασκευάζονται κα; τοζο-3ετούνται μερίμνη 
ν.αι δαζάνα:ς,_ΐ'τιε του έχρντος τη; δεαχεί,ρσσιν του χώρου, 
■είτε, τη συγκατα3άσει τούτου υττό των ενδ:οφ-ερομένων.

3. Εκτός ζλαισίων κα: άνευ αζοφάτεως του δημάρχου ή 
ζροέδρου της κοινότητας. εζιτρέζετα: ζάσα εν γόνε·, εζι- 
γραφή ή διαφήκισις αναγε γραμμένη ή ζροσηρτημένη ή ανηρ- 
τημένη εζί των στεγών, ζ~ρ'Χ;3ύρων, -ροδήτ/.ών, ύυρών κα
ταστήματος, γραφείου ή ο!κ ύ κα: αρορώσα εις τας ε:ς τους 
■χώρους τούτους εκτελούμενας εργασίας. - ν-

4. Α: ττερί ζλαισίων διατάξεις δεν εραρμόζοντα: όταν 
:η σχετική ζράσι-ς ένεργείτα: ο:' ενός των τρόττων· ττερ: ών 
.α: διατάσεις του άρθρου 8 του τταρόντος, εφ’ όσον δεν αντί- 
,κεΐνται εις άλλα; διατάσεις του νόμου τούτου.

5. Εκ των, κατά την ζαράγρ. i ττερίτττ. α' του ζαρόντος 
άρύρου χώρων, καθορίζονται υττοχρεωτ'.κώς, δι’ αζσφάσεως 

.-του οικείου συμβουλίου εζαρκείς μόνιμο: χώρο: ττρος χρήσ.ν 
υζό των ζολιτικων κομμάτων, ττολιτικών, φοιτητικών, μα
θητικών κα: συνδικαλιστικών οργανώσεων, ως κα: συλλό
γων. Η χρήσις των χώρων αυτών ενεργείτα: άνευ κατα::- 
λής τέλους κατόττ:ν αζοφάσεως του δημάρχου ή ζροέδρου 

'κοινότητος. δια της οζοίας κχ-3ορ:ζετχ·. ο χώρος -/.α: ο χτό
νος διάρκειας της αδείας. όστις δεν δύνατα: να είν-α; μ.ε- 
γελύτερος των δέκα ημερών. Τα ζλαίσ:α δια τας ζεριττώ· 
σε:ς της ζαρούσης ζχραγράφου κχτχσκ<ευχζο;τχι υζοχρεωτι- 
*ώς μερίμνη και ίαζάνα:ς του οικείου Οργα;ισμού Τοζικής 
Αυτοδ:ο:κήσεως. Κατά τα λο:ζά εραρμόζοντα: α;αλόγως ο· 
διατάςεις των zap. 1 κα: 2 του άρ·3ρου 5.

Άρν,ρον 3.
Αζοκατάστασις ζραγμάτων. εν ζεριζτώσε: 

ζαρανόμων ζράςεων.

·;' Εν ζερ:ζτώσε: διενεργείας ζράςεων ζροίλεζομένων υζό 
του σρ-ύρου 1, κατά ζχράβχσιν των διατάσεων του ζαρόντος. 
ο οικείος δήμαρχος ή ζρόεδρος της κοινότητος νζοχρεούται. 
κατα ζερίζτωσιν. εις διαγραφήν των ούτως γενομένων εγ- 
γραρών ή αφαίρεσιν ή καταστροφήν οιατδήζοτε εγ-;ρα,ρής ή 
οιουϊήζοτε ζαρανόμως τοζο-3ετην5έντος αντικειμένου, εντός 
τεσσάρων ημερών αζό της κα-3’ οιονδήζοτε τρόζον εγγράρου 
ειδοζοιήσεώς του ή τη; ζρος αυτόν ζαραγγελία; της Ει- 
σαγγελικής Αρχής. εκ:::ο;αένης είτε οίκοόεν είτε κατόζιν 
ε*;γ;:άρου ε:ς αυτήν καταγγελίας ζαρ' οιουδήζοτε. Η —μ - 
τιν.ή οαζάνη δια/ραρής αρα:ρέσεως ή καταστρορής εις ζά- 
σαν ζερίζτωσιν, ως κα: η τυχόν δαζάνη. αζοκαταστάσεω; 
-·ρ'-.κειμένου τσέρι δηχοτικών ή κοινοτικών ακινήτων κατα- 
:λογίζονται υζό του αρμοδίου δήμου ή κοινότητος εις δάσος 
ζαντος υζαιτίου. κατά τας διατάσεις του ζαρόντος ·ζόμου. 
όεόαιουντα: δε και εισζοάττο/τα: κατά τας εκάστοτε ισχυού- 
σας διατάσεις ζερί όεόαιώσεως κα: εισζράσεως των δημο
τικών κια: κοινοτοκών εσόδων. Εζίσης ε:ς δάσος του υζαίτιου 

Όζιβάλλεται ζρόσπμον υζέρ. του δήμου ή της κοινότητας

:ο.ρ'άσεως του δηεάρχο^ η ζρ:ε::ου της κοινότητας 
εζί των ως ά-^ω δαζχυών.

Άρ·3ρον 4.
Γζοχρεώσεις δ:αρη;χ:στού ή εκτυζωτού.

; τα εζ:κολλό;χενα ή αναρτώχενα ζάσης ρ·ύσεως ίντυ 
ερί ών ο: διατάςεις του άρ-υρου 1 του ζαρόντος. δέον 
αγράρητα: εις το κάτω άκρον αυτών η εζωνυμία και 
ύ-3υνσ:σ του διαστ,μιστού ή του διασημιζομένου ή του

Άρ·3ρο 5.
ίας ζρος διενέργεια; των κατά τον ζαρόντα νόμον 

ζράςεων.

1. Η άδεια ζρος διενέργεια; των εν άρύρω 1 του ζα 
ρόντο; ζράςεων, εις χώρους ζροβλεζόμενους υζό της ζερ:- 
ζτώσεως α' της ζαραγράρου 1 του άρ-ύρου 2. χορηγείται 
ζρος τους ενδιαρεροιχένους κατά τ-η; σειρά ζροτεραιότητος 
υζοβολής εις το; οικείο·; δήμον ή κοινότητα της σχετικής 
αιζήσεως.

2. Η διάρκεια της κατά την ζροηγούμενη; ζαράγράρον 
χορηγούμενης αδείας δεν δύνατα: να υζερβαίνη τας δέκα ημέ
ρας.’ εζιτρεζομένης της ανα;εώσεως ταύτης ανά δεκαήμερον, 
ερ’ όσον δεν έχουν υζοόλη-ύεί αιτήσεις άλλων ενδιαρερομένων 
δια τους αυτούς χώρους.

3. Αι ως άνω ζαράγραροι 1 και 2 του ζαρόντος αρ-3ρου 
δεν εραρμόζοντα: εις ζερίζτωσιν κατά την οζοίαν τα στα-3ερά 
ζλαίσια, συμρώνως ζρος τα ζροβλεζόμενα υζό της ζαραγρά
ρου 2 του άρδρο-υ 2 του ζαρόντος νόμου, κατασκευάζονται και 
τοζο·3ετούνται τη εγκρίσε: των ΟΤΑ μερίμνη και δαζάναις 
των ενδιαρερομένων, ότε και -3α ισχύουν τα ζροβλεζόμενα 
υζό της σχετικής συμβάσεως. συναζτομένης μεταςύ των ΟΤΑ 
και των ενδιαρερομένων κατόζιν δημοζρασιας.

'Αρ-3ρον 6.
Ποινικά: κυρώσεις.

1. Τιμωρούνται δια ρυλα/.ίσεως μέχρι τριών μηνών και 
δια χρηματικής ζοινής, ο έχων τη·; διαχείρισιν ακινήτου και 
συγκατατε·5είς ζρος ζαράνομον διενέργεια; ζράςεώς τίνος 
εκ των εν άρ-3ρ. 1 του ζαρόνττς ζροβλεζομένων, ο διενεργή- 
σας τοιαύτην ζράσιν, ως και ο δούς ζρος τούτο εντολήν.

2. Με τας αυτάς ως άνω zotva; τιμωρούνται κα: ο: ζαρα- 
βάται του άρ-3ρου 4 του ζαρόντος, ως και οι ρυζαίνοντες κα-3’ 
ο>.0\>δήζ<’τε τρόζον μνημεία ή αγάλματα ως και οι ενεργούν- 
τες ζράσιν τινα εκ των εν άρ-3ρω i του ζαρόντος ζροδλεζο- 
μένων εντός των ζλαισίων άνευ αδείας του δημάρχου ή ζρο- 
έδρου της κοινότητος.

'Αρνρον 7.

Δεν εζιτρέζετα: η μετατροζη της εζιβαλλομένης ζοινής 
ρυλακίσεως εις χρηματικήν δια τας υζό του ζαρόντος νόμου 
ζροβλεζομένους ασιοζοίνους ζράσεις εμ1 όσον αύται εκτελέ- 
σ3ησα; εις χώρους ζερί ων α: διατάσεις του άρ-3ρου 1 ζεριζτ. 
α' κα: δ', ως και εζί ζροσόψεων στοών κα: τοίχων κτιρίων.

Ά?-3ρο 10.
Το άρ-3ρο 17 του ανωτέρω Β. Δ/τος ως ισχύει αντικα·3ί- 

στατα: ως είσής:
<(Ά?·3?ο 17.

Ο δήμαρχος ή ο ζρόεδρος της Κοινότητας οφείλει va αρ- 
νη-3ή την χορήγησιν αδείας διαφημίσεως εά·; αύτη είναι εζι- 
κίνδυνος αζό αζό-Ι/εως κατασκευής της δια την σωματικήν 
ακεραιότητα των ζολιτών ή ζαρεμζοδίζη κα·3’ οιονδήζοτε 
τρόζο τη; ελευ-3έρα; χρήσιν του κοινόχρηστου χώρου ή την 
κυκλοφορία ή ζημιοί αζό καλαισθητικής αζόψεως τη; εν 
γίνει εμφάνισιν της ζόλεως ή του χωριού». -

Προεδρικό Διάταγμα 16-4/84
Ά-S'o 07

(Ά:·3ρο ζ.δ. 805/1981)
Αζαγόρευση διαφηχίτεων.

1. Αζαγορεύεται η εκτέλεση διαφημίσεων για εκλογικούς
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2. Όποιος αναλαμβάνει την εκτέλεση τέτοιων διαφημίσεων 
οφείλε·. να καταβάλει στο ταμείο του οικείου δήμου ή κοι
νότητας -/ρηματικό ποσό ανάλογο ττρ&ς τι; ασαιτούμενες δα
πάνες για τον καθορισμό των χώρων ατό το διαφημιστικό 
υλικό και την επαναφορά τους στην προηγούμενη- κατάαταση. 
Το ποσό αυτό ορίζεται με κανονισμό του ψηφίζεται ατό το 
δτμοτικό η κοινοτικό χυμβούλιο και εγκρίνεται ατό το Νο
μάρχη. Λεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας της αστυνο
μικής αρχής, του σροβλέσεται στην παράγραφο 1, χωρίς την 
προσκόμιση της απόδειξης τληρωμής αυτού του ποσού.

3. Ο οικείος δήμος ή κοινότητα ορείλει να φροντίσει. μετά 
τη διεξαγωγή των εκλογών, για τον καναριομό των χώ-ρων 
και την επαναφορά τους στη·/ προηγούμενη κατάαταση.

4. Τόαο κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, έτο 
και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών, απαγο
ρεύεται η τοιχοκόλληση ή η διανομή φωτογραφιών των υσοψη- 
ρίων και η διαφήμιση στους τοίχους με τανώ κλτ. Εσιτρέσε- 
ται μόνο η τοιχοκόλληση εντύπων. στα οποία αναρέροντα: τα 
ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένων υπο
ψηφίων.

Σ-ΧΕΛΙΟ ΝΟΜΟΥ*

Μέτρα για τη -διευκόλυνση της -διακίνησης των ιδεών και τον 
τρόττο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης.

Άρ-5ρο 1.

; - Αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων.

ή 1. Οι δήμο: και ο: κοινότητες καθορίζουν μέσα στη διοι
κητική τους περιφέρεια επαρκείς χώρους στους οττοίους επι
τρέπεται να επικολλούντα: έντυττα ή χειρέγραρα κάθε μορ
φής. να αναρτώνται, αναγράφονται ή προβάλλονται διαφημί
σεις, συνθήματα, ονόματα, σύμβολα, τταραστάσεις ή προσκλή- 
σεις και γενικά να προβάλλονται με κάθε τρέσα ιδέες, πρό
σωπα ή πράγματα.

εκτός κατοικημένων σεριοχών με την επιφύλαξη της rap. 1 
περίστωα. ζ του άρθρου 0 αυτου του νομού και της rap. 3 
του άρθρου 57 του νόμου 141G/1984 \ΦΕΚ 18/84). ζ) στο 
τετράγωνο σου -σερικλείεται μεταξύ των οδών Πανεσιστημίου 
——Σίνa—Ακαδημίας—Ισσο/.ράτους του Λήμου Αθη/αίων.

2. Εσίσης ασαγορεύεται: α) η ανάρτηση σάνω ασό οδούς, 
σλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους αεροσανώ ή άλλων 
αντικειμένων για οσοιοδήσοτε λόγο, ί) η τοποθέτηση σε κα- 
τοικητμένες σεριοχές -ενδεικτικών πινακίδων σου προσδιορίζουν 
τη -3έτη ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστη
μάτων.

Άρθρο 3.

Π ρ ο βολή σολιτικών και άλ/.ων μηνυμάτων.

1. Το δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο, με τις αποφά- 
σεις του άρθρου 1 σαρ. 2, καθορίζει τις ζώνες και τους χώ
ρους, όσως σλατείες. δρόμους, σεζοδρόμια, άλση, δημοσίους 
και κοινοχρήστους χώρους γενικά σου 'θα χρησιμοσοιούν τα 
σολιτικά κόμματα, ο: μαθητές, οι φοιτητές συνδικαλιστές, 
και συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ενώσεις σροσώσων σου δεν 
επιδιώκουν κερδοσκοπικού; σκοσούς και τα σωματεία για τη 
διενέργεια των σράξεων της σαρ. 1 το'υ άρθρου 1. Το δημο
τικό ή κοινοτικό συμβούύ.ιο καθορίζει εσίσης τις σρούσεθέ- 
σεις και τη διαδικασία με τις οσοίες θα χρησιμοσοιούνται οι 
ζώνες και οι χώροι σου αναρέρονται σαρασάνώ.

2. Οι φορείς αυτοί ενεργούν τις σράξεις του άρθρου 1 σαρ.
1 σάντοτε στους επιτρεπόμενους γι’ αυτούς χώρους και υ.όνο 
μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή σροσωρινά και κινητά πλαίσια.

Τα σλαίσια κατασκευάζονται και τοποθετούνται αν -είναι 
μόνιμα και σταθερά με φροντίδα και δασάνη των Οργανισμών 
Τοσικής Αυτοδιοίκησης και αν είναι σροσωρινά και κινητά με 
ρροντ’δα και δασάνη των φορέων της σροηγούμενης παραγρά- 
φου. σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές σου καθορίζει το 
δημοτικό ή κοινοτικό -συμβούλιο.

3. Για τη χρήση των χώρων της παραγράφου 1 δεν ασαι- 
τείται άδεια ασό οσοιαδήσοτε αρχή και δεν καταβάλλεται στο 
δήμο ή την κοινότητα τέλος ή αποζημίωση.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό -συμβούλιο με ασόφασή του σου 
εκδίδει υποχρεωτικά ένα μήνα τουλάχιστον πριν ασό τη λή
ξη του έτους και ισχύει για το εσίμενο έ-ος. καθόριζε· τους 
εΐϊ-ικωτερους χώρους στους οσοιους εσιτρέσετα; η διενέργεια 
των σράξεων της σ-ροηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις 
διακρίσεις του νόμου αυτού, και ρυθμίζει τις προϋποθέσει; και 

.τη διαδικασία για τη χρήση τους καθώς κσ· κάθε άλλη σχε
τική λεστομέρεια.

3. Αν η προθεσμία αυτή σεράσει άσρακτη την απόφαση 
εκδίδει ο αρμόδιος Νομάρχης.

Άρθρο 2.

Χώρο: όσου ασαγορεύετα: η σροβολή και η διαφήμιση.

1,. Ασαγορεύετα: η οιενεργεια με οσοιοδήσοτε τρόπο των 
στάσεων τη; παραγράφου 1 του σροηγούμενου άρθρου: α) σε 
μνημεία, αγάλματα και παραδοσιακά κτίρια, o'! σε τοίχους 
αντιστήριξής δρόμων, γεφυρών και κτιρίων, στο κατάστρω
μα των δρόμων και πεζοδρομίων καθώς και σε στύλους και τους 
υσοσταθμους εγκαταστάσεων κοινής ωοέλειασ. γ) σε επίσημες 
σινακιδες. δημόσια; σληρορόρησης σε σινακίδε; σήμανσης 
ορομων και οιαοασεων. σε φωτεινούς σηματοδότες κυκ/.ορο- 
?-ας σεζών και οχημάτων, καθώς και σε σινακίδες αρετησιών 
και στάσεων των μέσων συγκοινωνίας, δ t σε αρχαιολογικού; 
χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και σε χώρους 
ιοιαιτεοου ρυσικου κάλλους οσως προσδιορίζονται. ασό τη νο
μοθεσία σου ισχύει κάθε φορά, ε) σε κτίίτων ρορέουν του 
δημοσίου τομέα της -αραγρ. 0 του άρθρου ! του ν. 1250/ 
1982 ι'Φ.Ε.Κ. 05). σε κτ ριj ιερών ναών κάθε θρησκείας 
και δόγματος καθώς και στο χώρο σου τα σεριβάλλει. στ'· 
στις προσάψεις. στοές, κιγκλιδώματα, τοίχους και γενικά σε 
σεριρραγματα ιοιωτικων κτιρίων και κτισμάτων εντός και

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της σεριστώσεως β' της 
σαρ. 1 του άρθρου 2 εσιτρέσετα·. η επικόλληση εντύσων ασό 
τους φορείς της σαρ. 1 του άρθρου αυτού σε μόνιμα σλαίσια 
σου τοσοθετούντα: ασό τους δήμους και τις κοινότητες στους 
στύλους των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των Οργανισμών 
Τοσικής Αυτοδιοίκησης. Για τη χρήση των σλαισίων αυτών 
καθώς και για την τοσοθέτηση κινητών σλαισίων στους στύ
λους αυτούς ασαιτείτα: ειδική άδεια του δημάρχου ή προέδρου 
της κοινότητας χωρίς να καταβάλλεται τέλος ή ασοζημίωση.

5. Ο: σεάξεις της σαρ. 1 του άρθοου I σε κτίρια στα ο- 
σοία στεγάζονται υσηρεσίες του δηιο-ίου τομέα διενεργούντα: 
ασό τ ς αντίστοιχες συνδικαλιστικές, μαθητικές και φοιτη
τικές οογανώ-εις μόνο μέσα σε ειδικού* χώρους σου καθο::- 
ζουν ο: οικείες διοικήσεις των φορέων. Η διάταξη αυτή ισχύει 
και για τους χώρους σου καλύστοντα· ασό το ακαδημαϊκό 
άσυλο.

Άρθρο 4.

Π ροεκλογική σερίοδος

1. Κατά την σροεκλογιν.ή σερίοδο βουλευτικών, δημοτικών 
και κοινοτικών εκλογών, ευρωεκλογών ή δημοψηφίσματος τα 
δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια υσοχρεού/ται. μέσα σε σοο- 
θεσμία δέκα ι I 0' ημερών ασό την σοοκήρυξη των εκλογω’· 
ή του δημοψηφίσματος ή τριάντα ί30 ημερών σριν ασό την 
ημερομηνία διεξαγωγής των δημοτικών και κοινοτικών εκ
λογών. να διαθέσουν με απόφασή τούς σ-*.υτ "υνδυασμούς υπο
ψηφίων κοινοχρήστους χώρους για την προεκλογική σροβολή 
τους. Με ασίοαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται κά
θε φορά ο τρόπος χρήσης των χώρων α.τών και κάθε αναγ
καία λεστο-μέρεια.

Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μέσα σε εύλογο χ?ο-


