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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2946
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων
και άλλες διατάξεις..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Άρθρο 1
Κατηγορίες υπαίθριας διαφήμισης
1. Στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης κατά το νόμο
αυτόν, περιλαμβάνεται η υπαίθρια και δημόσια προβολή
με κάθετρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής, για την
προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
2. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως:
α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε:
αα) Κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους
και
ββ) Σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα.
β. Οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.
γ. Οι διαφημίσεις σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, σε στάδια και γήπεδα, σε
οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκινήτων
αυτοκινήτων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων
ή στην εξωτερική επιφάνεια τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.
Άρθρο 2
Χώροι στους οποίους απαγορεύεται
η υπαίθρια διαφήμιση
1. 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 τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσι-
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κού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά.
β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις
ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.
γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες
και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1
του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως τοίχοι αντιστήριξης,
γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
στ. Σε στοές κτιρίων.
ζ. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες
οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.
Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57
Α'), του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και άλλες ειδικές απαγορευτικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Απαγορεύεται:
α. Η ανάρτηση πάνω, αεροπανώ ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή
άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της
ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.
β. Η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών
πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, η τοποθέτηση
ενδεικτικών πινακίδων μπορεί να επιτραπεί, μετά από
προηγούμενη άδεια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
γ. Η προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω στην οροφή
του κτιρίου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος,
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την κατασκευή ή αγορά
κατοικιών (έτοιμων ή υπό κατασκευή) σε άστεγες οικογένειες Ελλήνων Αθίγγανων επιδοτείται κατά 80% από το
λογαριασμό του Ν. 128/1975.
Επίσης για τα δάνεια αυτά (κεφάλαιο + τόκοι) δίνεται
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα
κριτήρια των δικαιούχων, η διάρκεια των δανείων, το ύψος αυτών, η πραγματική και νομική κατάσταση του ακινήτου, ο τρόπος και οι προθεσμίες εκταμίευσης του δανείου, καθώς και της εξοφλήσεως αυτού, το ύψοςτου επιτοκίου, οι συνέπειες στην περίπτωση που το δάνειο
καταστεί ληξιπρόθεσμο, η εμπράγματος ασφάλεια των
δανειστριών τραπεζών, οι συνέπειες της παράβασης όρωντης συμβάσεως δανείου και ανακριβών δηλώσεων από τους δικαιούχους των δανείων, η σύσταση ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων Αθίγγανων, η αμοιβή αυτής και εν γένει οι όροι και οι
προϋποθέσεις των στεγαστικών δανείων.
Άρθρο 20
1 .α. Η διάταξη της υποπερίπτωσης β' της περίπτ. III της
παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"β) Για εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό, τεχνίτες εν γένει και βοηθητικό προσωπικό (κηπουροί, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες), καθώς και για μουσικούς πνευστών οργάνων, σε είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (27.500) δραχμές."
β. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από
1.3.2000.
2. Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. λαμβάνουν τα κατ' αποκοπή
έξοδα κίνησης, που καθορίζονται με την κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 5του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35
Α') κοινή υπουργική απόφαση, και εφόσον μετακινούνται
με εντολή του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, λαμβάνουν και τα έξοδα κίνησης των άρθρων 6,7,8 και 9 του Ν.
2685/1999.
Άρθρο 21
1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται

να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά
προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών
αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους.
2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που
διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΟΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

