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∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κοινοποίηση : A.T. Πετρούπολης
ΘΕΜΑ : Παράνοµες υπαίθριες διαφηµίσεις και επιγραφές
σχετ. : το αρ.πρωτ. 45605/25172/15.06.2015 έγγραφό της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής

Σύµφωνα µε το αριθµ. 45605/25172/2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
που αφορά παράνοµες υπαίθριες διαφηµίσεις και επιγραφές
 σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, (όπως τροποποιήθηκε µε τα εδάφια δ΄&
ε΄ της παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003) , και των παραγράφων 2 & 4 του
άρθρου 9 του Ν. 2946/2001
και συνδυαστικά µε
 τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 4257/2014 σύµφωνα µε τις οποίες “Εντός δύο
(2) ετών από την έναρξη του παρόντος νόµου, όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις
κτιρίων , όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 56 του άρθρου 2 του ν. 4047/2012 (Α΄79),
πλην των στεγών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2046/2001 (Α¨224)
και της κατ΄εξουσιοδότησή του εκδοθείσας απόφασης, πρέπει να τις προσαρµόσουν στο
περιεχόµενο των ρυθµίσεων αυτών, όπως ισχύουν κατά το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Κατά το διάστηµα αυτό δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που
προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παραβάσεις”
σας ενηµερώνουµε ότι α) η διενέργεια του σχετικού ελέγχου, η καταγραφή κάθε παράνοµης
κατασκευής ή επιγραφής και οι ποινικές κυρώσεις είναι αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας και
στη συνέχεια β) ο ∆ήµος µετά τη διαπίστωση της παράβασης υποχρεούται στην άµεση αποξήλωσή
τους και στην επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων στους παρανοµούντες.
Προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα και να εφαρµοστεί η κείµενη νοµοθεσία για την
υπαίθρια διαφήµιση, καλείστε όπως αποµακρύνετε µέχρι 30/9/2015 (καταληκτική ηµεροµηνία) κάθε
είδους παράνοµης διαφηµιστικής κατασκευής ή επιγραφής της επιχείρησή σας.
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