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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
Ν. 2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας».
ΚΥΑ 52138/2003 «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά
διαµορφωµένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριας εµπορικής διαφήµισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001».
4. ΚΥΑ 38110/2002 «Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και
προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν.
2946/2001».
5. Ν. 1900/1090
6. Α.∆.Σ. 439/2011 «Καθορισµός συντελεστών τελών διαφήµισης στα διευρυµένα όρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης».
Β. ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης επιτρέπεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στις παρακάτω κατηγορίες
διαφήµισης (άρθρο 5 του Ν. 1900/1090):
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
 Σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια τοποθετηµένα σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και
κοινόχρηστους γενικά χώρους.
 Σε χώρους σιδηροδροµικών και λιµενικών σταθµών, σε στάδια και γήπεδα.
 Στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειροµένων ή εγκαταλειµµένων οικοδοµών και εντός ακαλύπτων
οικοπέδων.
 Σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους ανάλογους χώρους.
 Σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναµονής επιβατών αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.
 Σε περίπτερα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
 Φωτεινές διαφηµίσεις σε στέγες και ηλεκτρικές εφηµερίδες.
 Φωτεινές και ηλεκτρονικές διαφηµίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
 Μέσα σε οχήµατα σιδηροδρόµων και σε οχήµατα κάθε τύπου δηµόσιας χρήσης ή επι της εξωτερικής επιφάνειας αυτών.
Ισχύουν οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τους Ν. 2696/1999 & 2946/2001 και των ΚΥΑ 52138/2003 και
38110/2002
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
 Για τις διαφηµίσεις της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ και της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄ το τέλος θα πρέπει να καταβάλλεται πριν τη διενέργεια
της διαφήµισης.
 Για τις διαφηµίσεις της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ το τέλος πρέπει να καταβάλλεται µέχρι 31/3 εκάστου έτους.

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής επιβάλλεται προσαύξηση 5% για κάθε µήνα καθυστέρησης (άρθρο 19 του Ν.
1080/1980).
∆. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Αίτηση
 Για τη χορήγηση άδειας προβολής υπαίθριας διαφήµισης ή για την τοποθέτηση πλαισίων διαφηµίσεων σε ιδιωτικό
κτίριο ή οικόπεδο, απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του αρµόδιου Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων του Υπουργείου
Πολιτισµού καθώς και η γνώµη του πρωτοβάθµιας Ε.Π.Α.Ε.
 Για ανάρτηση πανώ σε προσόψεις κτιρίων για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων,
απαιτείται έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.
Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης είναι η µη
ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών ή η εξόφληση οποιασδήποτε
εκκαθαρισµένης οφειλής προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.

1|Σελίδα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ





Στην περίπτωση που το τέλος υπερβαίνει το ποσό των 250 € απαιτείται η έκδοση επιταγής (ΠΟΛ 1056/11-5-2010)
Οι προδιαγραφές των πλαισίων στα οποία διενεργείται η υπαίθρια διαφήµιση προβλέπονται στην ΚΥΑ 52138/2003.
Οι προδιαγραφές των πανώ που αναρτώνται στα κτίρια προβλέπονται στην ΚΥΑ 38110/2002.
∆εν απαιτείται άδεια για τις επαγγελµατικές επιγραφές εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του Ν. 2946/2001 και της
ΚΥΑ 38110/2002.
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