
                             Άμεςθ Απόςυρςθ τθσ ΚΤΑ 46526 
Γιατί δεν είναι ζτςι 
(αν ζτςι νομίηετε…) 

τισ 22 Λουλίου εκδόκθκε θ ΚΤΑ 46526 με τίτλο «Ρφκμιςθ όρων και προχποκζςεων για τθν 
προβολι υπαίκριασ διαφιμιςθσ».  
Μια και δεν προθγικθκε διαβοφλευςθ θ φπαρξθ τθσ ζγινε γνωςτι τθν επομζνθ μ ζνα καταιγιςμό 
αρνθτικϊν δθμοςιευμάτων απ όλα τα ΜΜΕ. (Από το Πρϊτο Θζμα μζχρι το Documento). 
Ο SOS Σροχαία Εγκλιματα ςτισ 26 Λουλίου εξζδωςε ανακοίνωςθ  με τίτλο «Τπαίκρια Διαφιμιςθ, 
θ επιςτροφι… Κ.Τ.Α. προαναγγελκζντων κανάτων» και ηιτθςε τθν άμεςθ απόςυρςθ τθσ. 
Ακολοφκθςαν (ι και προθγικθκαν) πλικοσ άλλων ανακοινϊςεων από πολιτικοφσ, 
αυτοδιοικθτικοφσ, κόμματα, ανκρϊπουσ που παλιότερα αςχολικθκαν με το κζμα (τθσ απαλλαγισ 
του δθμόςιου χϊρου από τισ πινακίδεσ) κα. Δυο τουλάχιςτον ερωτιςεισ κατατζκθκαν για το κζμα 
ςτθ Βουλι, από τον ΤΡΛΗΑ και από το ΜΕΡΑ25. 
τισ 30 Λουλίου, από το γραφείο του υφυπουργοφ Εςωτερικϊν κου Λιβάνιου, που ζχει αναλάβει 
τθν εκπροςϊπθςθ των πζντε ςυναρμοδίων που υπογράφουν τθν ΚΤΑ εκδόκθκε ανακοίνωςθ που 
το κεντρικό τθσ μινυμα είναι ότι θ ΚΤΑ όχι μόνο ςζβεται απόλυτα τθν απόφαςθ  909/2007 του τΕ, 
απόφαςθ ςτακμό που λειτοφργθςε ςαν οδθγόσ για το κζμα τθσ υπαίκρια διαφιμιςθσ, αλλά απλά 
εξειδικεφει κάποια κζματα και μάλιςτα επιβάλει ζνα αυςτθρότερο πλαίςιο και τθν κακολικι 
απαγόρευςθ των κάκετων πινακίδων ςτα ςτζγαςτρα των ςτάςεων που ζχουν μζτωπο προσ τθν 
φορά κίνθςθσ των οχθμάτων.    
Επειδι όςον μασ αφορά το ςθμείο που εςτιάςαμε ιταν αυτό ακριβϊσ (κακϊσ και θ τοποκζτθςθ 
γιγαντιαίων πινακίδων ςε πεηοδρόμουσ και πλατείεσ) επιςθμαίνοντασ ότι θ ΚΤΑ νομιμοποιεί τθν 
κάκετθ, απευκυνόμενθ προσ τον οδθγό, διαφιμιςθ- μζςο απόςπαςθσ προςοχισ, ςτα ςτζγαςτρα 
των ςτάςεων ςτουσ δρόμουσ όπου το όριο ταχφτθτασ είναι μζχρι και 70km/h, ασ ξαναδοφμε αν 
εμείσ ι το γραφείο του κ. υφυπουργοφ κάνουμε «λάκοσ». Παρακζτουμε αρχικά το επίμαχο άρκρο 
(οι εμφάςεισ δικζσ μασ) για να μπορεί ο κακζνασ που το διαβάηει να ζχει δικι του γνϊμθ:  
«ΚΤΑ 46526 - Άρκρο 4 Γ. τζγαςτρα ςτάςεων.  
Η τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πλαιςίων ςτα ςτζγαςτρα ςτάςεων αναμονισ των αςτικϊν και 
υπεραςτικϊν ςυγκοινωνιϊν που βρίςκονται ςε οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, ςτα εκτόσ 
κατοικθμζνθσ περιοχισ τμιματα των εκνικϊν, επαρχιακϊν και δθμοτικϊν οδϊν, κακϊσ και ςτα, 
εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ, τμιματα των εκνικϊν, επαρχιακϊν και δθμοτικϊν οδϊν που το 
επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ για τα επιβατθγά οχιματα είναι ανϊτερο των 70 χλμ/ϊρα, 
επιτρζπεται μόνο ςτθν παράλλθλθ, προσ τον άξονα τθσ οδοφ, πλευρά (πλάτθ) αυτϊν, με τθν 
προχπόκεςθ ότι θ πλευρά αυτι ι τμιμα τθσ προβλζπεται να είναι κλειςτό. Η διαφιμιςθ 
επιτρζπεται και ςτισ δφο όψεισ των πλαιςίων αυτϊν, εφόςον δεν είναι κάκετεσ προσ τον άξονα 
οποιαςδιποτε άλλθσ οδοφ. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ πλαιςίων ςτθν 
αντίκετθ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ, πλευρά των ςτεγάςτρων, μεγίςτων 
διαςτάςεων 1,40 m (οριηόντια διάςταςθ) επί 2,00 m (κατακόρυφθ διάςταςθ), κακϊσ και ςτθν, 
παράλλθλθ προσ τον άξονα τθσ οδοφ, πλευρά (πλάτθ) αυτϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι οι πλευρζσ 



αυτζσ ι τμιμα αυτϊν προβλζπεται να είναι κλειςτά. Όταν τοποκετοφνται πλαίςια ςε δφο πλευρζσ 
των ςτεγάςτρων πρζπει ςτθν πλάτθ αυτϊν να εξαςφαλίηεται ελεφκερθ δίοδοσ μικουσ 
τουλάχιςτον ενόσ (1) μζτρου κακ’ όλο το φψοσ αυτισ. Η προβολι τθσ διαφιμιςθσ επιτρζπεται 
και ςτισ δφο όψεισ των πλαιςίων αυτϊν. Τα ανωτζρω διαφθμιςτικά πλαίςια, επιτρζπεται να είναι 
φωτεινά ι φωτιηόμενα και να προβάλλουν εναλλαςςόμενα διαφθμιςτικά μθνφματα, ςφμφωνα με 
τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 5, 6, 7, 8 του άρκρου 3 του παρόντοσ». 

                                                * 
Κα αςχολθκοφμε μόνο μ αυτό το καίριασ ςθμαςία κζμα παρότι υπάρχουν και αρκετά άλλα ςθμεία 
τθσ ΚΤΑ που κζλουν πολφ ςυηιτθςθ. 

1. Κατ αρχάσ θ κάκετθ με μζτωπο προσ τθν φορά κίνθςθσ των οχθμάτων διαφιμιςθ ςτθ χϊρα 
μασ είναι ΑΠΑΓΟΡΕΤΜΕΝΗ από το 2007 με τθν απόφαςθ 909 του τΕ. Ο ίδιοσ ο 
αντιπρόεδροσ τθσ κυβζρνθςθσ κοσ Π. Πικραμμζνοσ ωσ πρόεδροσ του τΕ ζχει εκδικάςει 
υποκζςεισ (ενδεικτικά: υπόκεςθ κανάςιμου τραυματιςμοφ Δθμιτρθ Σςιϊκου) και 
δικαίωςε τα κφματα καταδικάηοντασ τισ εταιρείεσ και τθ «λογικι» που ςυςχετίηει τθν 
τοποκζτθςθ κάκετων πινακίδων με τα όρια ταχφτθτασ. Ποιοσ ο λόγοσ λοιπόν μιασ νζασ ΚΤΑ 
που απαγορεφει ξανά τα ιδθ απαγορευμζνα;  Αυτό ςυνιςτά αυςτθροποίθςθ; 

2. Αλλά ασ μιλιςουμε επί τθσ ουςίασ: Αφοφ ςφμφωνα με τθν «ερμθνευτικι» του κου 
υφυπουργοφ: «Ειδικά για τισ ςτάςεισ λεωφορείων, για πρϊτθ φορά υπάρχει κακολικι 
απαγόρευςθ τοποκζτθςθσ διαφθμιςτικϊν πινακίδων κάκετα ςτθ φορά τθσ κίνθςθσ (και από 
τισ δφο πλευρζσ) ςε δρόμουσ με όριο άνω των 70 χλμ / ϊρα, ενϊ ςτουσ δρόμουσ με όριο 
ταχφτθτασ κάτω των 70 χλμ / ϊρα επιτρζπεται μόνο ςτθν αντίκετθ τθσ φοράσ κίνθςθσ 
των οχθμάτων (άρκρο 4»). Αφοφ λοιπόν ζτςι ερμθνεφεται το άρκρο 4, ςτο ότι δθλαδι ςε 
κάκε περίπτωςθ,  διαφθμίςεισ κα υπάρχουν μόνο τθν εξωτερικι πλευρά των ςτάςεων (δεν 
κα τισ βλζπουν οι οδθγοί αλλά μόνο όςοι κινοφνται ςτο πεηοδρόμιο αντίκετα) ποιοσ ο 
λόγοσ να γίνει αυτόσ ο διαχωριςμόσ των δρόμων και θ διαφορετικι ςυλλογιςτικι και 
χωροκζτθςθ ανάλογα αν το όριο ταχφτθτοσ είναι πάνω ι κάτω από 70km/h.  Εφ όςον οι 
διαφθμίςεισ δεν είναι ςτο οπτικό πεδίο του οδθγοφ, αλλά μόνον πεηϊν αρα δεν αποτελοφν 
μζςο απόςπαςθσ τθσ προςοχισ, τι ςθμαςία ζχει αν το όριο ταχφτθτασ ςτο δρόμο είναι 
30,70, ι 110km/h; Γιατί θ ΚΤΑ ειςιγαγε αυτι  τθ διαφορετικι αντιμετϊπιςθ; 

3. Θ διάκριςθ αυτι μοιάηει ακατανόθτθ αλλά δεν είναι. Είναι θ βάςθ για τθν νομιμοποίθςθ 
των κάκετων και με μζτωπο προσ τθν φορά κίνθςθσ διαφθμίςεων. Οι ςυντάκτεσ τθσ ΚΤΑ 
δεν παίηουν με τισ λζξεισ. Ξζρουν και τισ χρθςιμοποιοφν πολφ ςωςτά. Κάνουν ςαφι 
διάκριςθ ανάμεςα ςε δυο πράγματα: το πλαίςιο και τθν διαφιμιςθ/διαφθμίςεισ που 
τοποκετείται/ουνται εντόσ αυτοφ.  Σο πλαίςιο αποτελεί ουςιαςτικά μια «βιτρίνα» διπλισ 
όψθσ όπου μπορείσ να τοποκετιςεισ διαφθμίςεισ είτε προσ τθ μία είτε προσ τθν άλλθ είτε 
και προσ τισ δφο πλευρζσ. Για τθν οδικι αςφάλεια το προσ τα ποφ κ ανοίγει το πλαίςιο για 
να τοποκετθκοφν οι διαφθμίςεισ δεν ζχει καμιά ςθμαςία. Ζχει κάποια ςθμαςία το να 
ανοίγει απ τθν εξωτερικι πλευρά για να μθ παρενοχλοφνται όςοι περιμζνουν ςτθ ςτάςθ. 

4. Σο επίμαχο άρκρο ορίηει ςαφϊσ ότι «επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ πλαιςίων ςτθν αντίκετθ, 
προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ, πλευρά των ςτεγάςτρων» αυτό όςον αφορά ςτα 
πλαίςια, αλλά οι ςυντάκτεσ, και οι υπογράφοντεσ δεν μζνουν εκεί, μιλάνε ξεχωριςτά και 
για τισ διαφθμίςεισ: «Όταν τοποκετοφνται πλαίςια ςε δφο πλευρζσ των ςτεγάςτρων 
πρζπει ςτθν πλάτθ αυτϊν να εξαςφαλίηεται ελεφκερθ δίοδοσ μικουσ τουλάχιςτον ενόσ 
(1) μζτρου κακ’ όλο το φψοσ αυτισ. Η προβολι τθσ διαφιμιςθσ επιτρζπεται και ςτισ δφο 
όψεισ των πλαιςίων αυτϊν». Αν δεν κάνουμε λάκοσ  οι δφο πλευρζσ των ςτεγάςτρων είναι  



θ κάκετθ και θ παράλλθλθ ςτθν κυκλοφορία. Θ ΚΤΑ ορίηει λοιπόν ρθτά πωσ ανεξάρτθτα 
του πωσ τοποκετοφνται τα πλαίςια, διαφθμίςεισ ς αυτά μποροφν να υπάρχουν και ςτισ 
δφο όψεισ των  πλαιςίων άρα και προσ τθν φορά τθσ κυκλοφορίασ. 
Αυτό ιρκε να νομιμοποιιςει θ ΚΤΑ «ακυρϊνοντασ» τθν απόφαςθ του τΕ. 

Τποςτθρίξαμε από τθν αρχι και εξακολουκοφμε να υποςτθρίηουμε πωσ θ ΚΤΑ εξυπθρετεί τα 
ςυμφζροντα των εταιρειϊν υπαίκριασ διαφιμιςθσ, αυξάνοντασ τθν επικινδυνότθτα ςτο οδικό 
δίκτυο, τθν αιςκθτικι ρφπανςθ και κακιςτϊντασ νομικά ανεφκυνουσ αυτοφσ που εγκακιςτοφν 
μθχανιςμοφσ απόςπαςθσ προςοχισ ςτο οδικό δίκτυο.  
Να κζςουμε κι ζνα ερϊτθμα που ςτθ χϊρα μασ είναι προφανϊσ ρθτορικό:  
Πωσ είναι δυνατόν ςε μια χϊρα που ςαν ζνδειξθ τιμισ ωσ πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ επελζγθ 
πρϊθν πρόεδροσ του τΕ και που αντιπρόεδροσ τθσ κυβζρνθςθσ επελζγθ επίςθσ πρϊθν πρόεδροσ 
του τΕ, μια πενταμελισ ομάδα υπουργϊν εκ των οποίων ο ζνασ απόφοιτοσ τμιματοσ 
Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν (κ. Λιβάνιοσ), ο δεφτεροσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
εξειδικευμζνοσ ςτθν Αεροναυπθγικι (κ. Παπακανάςθσ), θ τρίτθ Αρχαιολόγοσ (κ. Μενδϊνθ)  μαηί 
με δφο δικθγόρουσ, (κ. Χατηθδάκθσ και κ. Κεφαλογιάννθσ), να ζχει τθ δυνατότθτα να εκδίδει ΚΤΑ 
καταςτρατθγϊντασ τισ αποφάςεισ του τΕ;;;!!! 
 
2 Αυγοφςτου 2020                        πανελλαδικόσ ςφλλογοσ SOS Σροχαία Εγκλιματα 
 
ΤΓ. Οποιοςδιποτε βγει και ςιμερα μια βόλτα ςτθν Ακινα κα αναγνωρίςει πωσ κανζνασ πανικό δεν 
ζχουν οι εταιρείεσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ μετά τθν ΚΤΑ  46526 και τθν «αυςτθροποίθςθ» που 
διατυμπανίηει ο υπουργόσ και ξεκίνθςαν να αναπαράγουν τα ΜΜΕ: δεν κα βρει εφκολα κάκετο 
πλαίςιο ςε ςτάςθ ςτο οποίο να μθν είναι τοποκετθμζνεσ παράνομεσ κατά το τΕ, παράνομεσ και 
κατά  το γραφείο τφπου του υπουργοφ διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ.  
Και θ ΚΤΑ ιςχφει από τισ 22 Λουλίου… Οι εταιρείεσ γιατί δεν τισ μαηεφουν άραγε; Δεν φοβοφνται; 
 Ι μιπωσ κι αυτοί καταλαβαίνουν τθν ΚΤΑ όπωσ τθν καταλαβαίνουμε και μείσ; 
αν απόφαςθ νομιμοποίθςθσ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


