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Αθήνα, 27 Ηοςλίος 2020 
Ππορ ηοςρ κ.κ. Τποςπγούρ: 

 
Δζωηεπικών, Ανάπηςξηρ και Δπενδύζεων, Πεπιβάλλονηορ και 

Δνέπγειαρ,Τποδομών και Μεηαθοπών,Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 

 
ΘΔΜΑ: Ανάπηηζη διαθημιζηικών πινακίδων 

 

Σελ 22α Ινπιίνπ 2020 δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ε ππ. Αξηζκ. 46526 ΚΤΑ, κε ζέκα  
«Ρχζκηζε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο». 
ηελ ΚΤΑ απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ δηαηάμεηο: 
Άρθρο 3: Καθοριζμός ηων προδιαγραθών καηαζκεσής ηων διαθημιζηικών πλαιζίων για ηην 
προβολή σπαίθριας διαθήμιζης και γενικοί όροι ηοποθέηηζής ηοσς ( παρ. 7-. 9.) 
 Άρθρο 4: Επιηρεπόμενοι ηύποι και μεγέθη διαθημιζηικών πλαιζίων ανάλογα με ηη θέζη 
ηοποθέηηζής ηοσς.  
Άρθρο 5: Διαθημιζηικά πλαίζια ζε τώροσς ζιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών 
ζηαθμών και ζε ζηάδια και περίπηερα. 
Η παξνχζα ΚΤΑ αλνίγεη ηνλ δξφκν ηεο επηζηξνθήο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηνλ 
δεκφζην ρψξν. Έξρεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ΚΤΑ52138/2003. Δλδεηθηηθά, απμάλνληαο ηηο 
δηαζηάζεηο ζηηο πηλαθίδεο φισλ ησλ ηχπσλ (άξζξν 3 παξ.9-10-11), επηηξέπνληαο φινπο 
ηνπο ηχπνπο ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο (άξζξν 4) θαη δελ πεξηνξίδεηαη ην πιήζνο ηνπο 
(άξζξν 3 παξ.5). 
Πξφζθαηα (10/07/20) ζηελ εθδήισζε γηα ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Κηλεηηθφηεηαο ν θ. 
Υαηδεδάθεο, αλαθέξζεθε ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ πηνζεηεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηε 
βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη εμέθξαζε ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηεο Πνιηηείαο ζηνπο ειιεληθνχο 
Γήκνπο δειψλνληαο: «Οη ξαγδαίεο αιιαγέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο επεξεάδνπλ θαη ηηο πφιεηο καο θαη φζνπο δνχκε 
ζε απηέο. Δίλαη φκσο θξίζηκε ε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο!». 
Γεδνκέλνπ φηη, 
Η αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα απνηειεί πξψηηζηε δέζκεπζε θάζε επλνκνχκελεο 
πνιηηείαο θαη ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφθιεζε ηξνραίσλ 
δπζηπρεκάησλ 
Σν δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ δεκφζηνπ 
ρψξνπ, είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν 
Η πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, νη αλάγθεο ησλ ΟΣΑ, ησλ πεδψλ, 
ησλ πνδειαηψλ, νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ε αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ε αζηηθή αηζζεηηθή 
απνηεινχλ δεκφζηεο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηαο θαη θπζηθά πην ζεκαληηθέο απφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ. 
 
Δξσηψληαη νη θ.θ. ππνπξγνί: 



1. Πφηε ηέζεθε ε ΚΤΑ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε; 

2. Η Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θιήζεθε λα δψζεη δεκφζηα ηηο απφςεηο ηεο θαη εάλ λαη, πνηεο 

ήηαλ; Δάλ φρη πξνηίζεζηε λα ηελ αλακνξθψζεηε θαη λα ηε ζέζεηε ζε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε κε ηελ ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη θνξέσλ ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ;  

3. Καηά ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ 46526, έρεη ιεθζεί ππφςε ε πνιηηηθή ηνπ ΤΠΔΝ ζρεηηθά 

κε ην «Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα κε έκθαζε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή», ε 

«Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ην Πνδήιαην» θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρεδίσλ Βηψζηκεο 

Κηλεηηθφηεηαο; 

4. πκβαδίδεη ε ΚΤΑ 46526 κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο ζρεηηθά κε ηελ ππεξάζπηζε: «ηνπ πεξηβάιινληνο, ην βηνθιηκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ, ηε θπθιηθή νηθνλνκία, ηε βαδηζηκφηεηα – πεδή κεηαθίλεζε – ηε 

πξνζβαζηκφηεηα, ηε πνδειαηνθίλεζε, ηηο πάζεο θχζεσο ήπηεο κνξθέο κεηαθίλεζεο, 

ηελ αζηηθή αηζζεηηθή – αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηηο θαηλνηφκεο 

εθαξκνγέο»; 

Οι επωηώνηερ βοςλεςηέρ 

ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ ΥΑΡΟΤΛΑ (ΥΑΡΑ) 

ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΝΑΟ) 

ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ (ΗΑ) 

ΑΡΑΥΧΒΗΣΖ ΣΑΤΡΟ 

ΑΤΓΔΡΖ ΘΔΟΓΧΡΑ 

ΒΑΡΓΑΚΖ ΧΚΡΑΣΖ 

ΒΑΡΔΜΔΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΒΔΣΣΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

ΒΗΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ ΟΛΓΑ 

ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΥΡΖΣΟ 

ΓΚΗΟΛΑ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΡΗΣΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ (ΣΑΝΗΑ) 

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΕΔΗΜΠΔΚ ΥΟΤΔΗΝ 

ΖΓΟΤΜΔΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΘΡΑΦΑΝΗΧΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΚΑΡΑΑΡΛΗΓΟΤ ΔΤΦΡΟΤΝΖ (ΦΡΟΧ) 

ΚΑΗΜΑΣΖ ΔΗΡΖΝΖ (ΝΗΝΑ) 

ΚΟΚΚΑΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΛΑΠΠΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 

ΜΑΛΑΜΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 

ΜΔΗΚΟΠΟΤΛΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

ΜΟΤΕΑΛΑ ΗΧΑΝΝΖ 

ΜΠΑΡΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

ΜΧΡΑΗΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΘΑΝΟ) 

ΝΟΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΦΗΛΟ 

ΞΔΝΟΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΛΗΕΑ 

ΠΑΠΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΑΚΖ) 

ΠΑΠΑΖΛΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΠΔΡΚΑ ΘΔΟΠΗΣΖ (ΠΔΣΖ) 

ΠΟΛΑΚΖ ΠΑΤΛΟ 

ΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΟΤ (ΓΗΧΣΑ) 

ΡΑΓΚΟΤΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΑΝΣΟΡΗΝΗΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ 

ΑΡΑΚΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΚΟΤΡΟΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΠΑΝΟ) 

ΚΟΤΦΑ ΔΛΗΑΒΔΣ (ΜΠΔΣΣΤ) 

ΤΡΜΑΛΔΝΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΣΔΛΗΓΗΟΡΗΓΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑ 

ΣΗΠΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΣΕΑΚΡΖ ΘΔΟΓΧΡΑ 

ΣΕΟΤΦΖ ΜΔΡΟΠΖ 

ΦΑΜΔΛΛΟ ΧΚΡΑΣΖ 

ΦΗΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΥΑΡΗΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

ΥΡΖΣΗΓΟΤ ΡΑΛΛΗΑ 

ΦΤΥΟΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

 


