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ΠΡΟΣ

1) Γ.Α.Δ. Απικής και θεσσαλονίκης.

2) Γ.Α.Δ. Περιφέρειας

3)Δ/νσεις Τροχαίας Απικής και θεσίνίκης.

4)Α.Δ. Χώρας

5)Δ/νσεις Aσruν. Γ.Α.Δ.Α και Γ,Α.Δ.Θ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΠΑΙ

l)Γραφεiα κ.κ Υπσυργού. - Υφυπσυργού.
Προστασίας του Πολίτη

2)Γραφεio κ. Γενικού Γραμματέα

Δημόmας Τάξης

3)Γραφεία Κ.Κ. Αρχηγού - Υπαρχηγού
Προϊσταμένου Επιτελεioυ / ΑΕΑ.
4)Γραφεία κ.κ. Γενικών Επιθεωρητών

Αστυνομίας Νοτ1ου και Boρεioυ Ελλάδος

5)Γραφεio κ. Προϊστάμενσυ .ΚΑ.ΤJA.EA.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠQYPΓEIOΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΟΥΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΈΙΟΕΛΛΙ1ΝΙΚΗΣΑΣΤΥΝ"ΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 250Ι/16/42-στ'

ΘΈΜΑ:Παράνομεςδιαφημιστικέςπινακίδες- Εφαρμογή αυτόφωρης

διαδικασίας.

ΣΧΕΤ: α) 2501/16/42-β' από 22-9-2009 διαταγή μας.

β) 2501/16/42-γ' από 5-10-2009 διαταγή μας

γ) 2501/16/42-ε' από 26-11-2009 διαταγή μας

δ) 4422/εΥκ. 9 από 13-11-2009 ΕισαγΥ. Αρείου Πάγου.
,

1. Διαπιστώνεται ότι, παρά τις οδηγίες - κατευθύνσεις του Αρχηγείου και τη

δραστηριότητα των Υπηρεσιών σας, κατά μήκος του οδικού δικτύου της

Χώρας, ~ και μέσα στις πόλεις, όχι μόνο εξακολουθούν να παραμένουν

στις θέσεις τους οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, αJ..λά και αυξάνεται

θεαματικά ο αριθμός τους, με απΟτέλεσμα το πρόβλημα αυτό να ανα
δεικνύεται ως ένα από τα σοβαρότερα και χρονίζοντα για την οδική ασφά

λεια, δεδομένου ότι ελλοχεύει διαρκώς ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων

εξαιτίας της απόσπασης της προσοχής των οδηγών ιδιαίτερα σε σημεία

χαρτογραφημένα ως επικίνδυνα (πινακίδες σε στροφή, σε νησίδες, κλπ.).

2. Συνεπώς, η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική μας (υποβολή μηνύ-

σεων - ενημέρωση αρμοδίων φορέων για την αποξήλωση) αποδεικνύεται

ανεπαρκής ως προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, που
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είναι η βελτίωση-του παρεχόμενου στον πολίτη επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με- την πρόσφατη Εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

[(δ) σχετι1dιl, η οποία σας κοινοποιήθηκε με τη (γ) σχετική, η τοποθέτηση

πινακίδων και παραμονή επιγραφών στο οδικό δίκτυο της Χώρας, κατά

παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις του

επιτρεπτού της τοποθέτησης τους, αποτελεί διαρκές έγκλημα και εφόσον

διαρκεί η τέλεση του εγκλήματος αυτού, είναι αυτόφωρο και ως εκ τούτου

είναι επιβαλλόμενη η σύλληψη και παραπομπή των υπαιτίων στο πλαίσιο

της αυτοφώρου διαδ_ικασίας ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα Πλημ/κών.

Αυτονόητο είναι ότι οι ενέργειες των Υπηρεσιών μας δεν θα πρέπει να
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ιούνται μόνο όταν συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα (εφαρμογή

αυτόφωρης διαδικασίας κ.λπ.) αJλά και προληπτικά, δίνοντας ιδιαίτερο

βάρος στα επικίνδυνα σημεία που είναι δυνατόν να σημειωθούν τροχαία

ατυχήματα -εξ αιτίας των υπαρχουσών στα σημεία αυτά παράνομων δια

φημιστικών πινακίδων οι οποίες κατά τις εκτιμήσεις οικείου Αξιωματικού

της Τροχαίας δύνανταινα αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών.

Η υλοποίηση της προληπτικής αυτής δράσης, όπως είναι διαμορφωμένη η

κατάσταση, αναγνωρίζεται ως δύσκολη διαδικασία αΊJ.iJ. απολύτως ανα

γκαία, τόσο για λόγους σκοπιμότητας, όσο και νομιμότητας. Προς τούτο

παρακαλούμε όπως κατά λf:ryo αρμoδlότητας (στην περιοχή ευθύνης σας): α)

Ενεργήσετε αυτοψία και λεπτομερή καταγραφή -χαρτογράφηση» και φω

τογράφηση με προτεραιότητα των σημείων με αυξημένης πιθανότητας

πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της θέσης των διαφημιστι1<ών

πινακίδων (στροφές, σηματοδότες, περιορισμός ορατότητας, απόσrαση aπό

oδόσrρωμα, θάμβωση - απόσπαση προσοχής οδηγών κλπ). β) Ενημερώσετε

τους αρμόδιους φορείς για την ακριβή θέση των πινακίδων αυτών με αίτημα

την αποξήλωσή tους, κοινοποιώντας τη σχετική αΛληλογραφία στις

αρμόδιες εισαγΥελικές αρχές, συμμορφούμενοι με το περηόμενο της

εγκυκλίου [(δ) σχετική].

γ) Ζητήσετε ακριβή σroιχεία του υπευθύνου ή-υπεύθυνων από τους οικείους

Δήμους, εναντίον των οποίων θα εφαρμόζεται κάθε φορά η αυτόφωρη

διαδΙ1Sασία, σύμφωνα με την παρούσα και τη (δ) σχετική. Η διαδικασία

αυτή θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τα διατασσόμενα εναντίον

συγκεκριμένων προσώπων-ποινικά υπευθύνων, μετά από προηγούμενη

αναφορά - συνεννόηση με τις εισαγΥελικές αρχές, με την επιφύλαξη των

οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2218/1994 (Α'

90) σύμφωνα με τις οποίες·γ.,α πλημμελήματα που διαπράττονται
από αφετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους ή εξαιτίας αύτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις

των άρθρων 417-419 του καΔ.

Εάν οι διαφημιστικές πινακίδες είναι εγκαταλειμμένες και δεν εξακριβώνεται

το φυσικό πρόσωπο, η εtαφεία ή ο Δήμος που τις έχει εγκαταστήσει και τις

εκμεταλλεύεται, να απευθύνεστε εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες

Ο.Τ.Α., κοινοποιώντας ταυτόχρονα σroν οικείο ΕισαγΥελέα προκειμένου να

αποξηλωθούν άμεσα. -
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τ 7.' Είναι αυτονόητο ότι πέραν από τον (ανωτέρω) προληπτικό έ'λεΥχο, η αυτό

φωρη διαδι-κασία θα εξετάζεται και θα εφαρμόζεται όταν συμβεί τροχαίο

ατύχημα Και διαπιστώνεται η άμεση σχέση παράνομης διαφημιστικής πινα-

κίδας.

8. Καθίσταται σαφές ότι, η Ελληνική Αστυνομία- ως κατ' εξοχήν φορέας δια

σφάλισης της εφαρμογής του νόμου και προστασίας των εννόμων αγαθών

των πολιτών, επιβάλλεται όπως εντατικοποιήσει τις δράσεις της σε συνερ

γασία με τους λο1Πσύς αρμόδιους φορείς, Ύα/ την αποτελεσματικότερη αντι

μετώπιση του προβλήματος και την εμπέδωση κλίματος οδικής ασφάλειας

στην πατρίδα μας.

9. Οι κ.κ. Γ.Α.Δ!ντες να παρακολουθούν συνεχώς τη δραστηριότητα των υφι-

στημένων τους υπηρεσιών και ν~ ·δώσουν τις αναγκαίες συμπληρωματικές

οδηγίες ,ώστε αυτές να αναλάβουν δυναμική δράση για την αντιμετώπιση

του προβλήματος καθόσον υπάρχει το ενδεχόμενο αναζήτησης ευθυνών από

πολίτες σε βάρος τους, σε περίπτωση μη υλοποίησης του περιεχομένου της

προαναφερομένης εγκυκλίου.

Ειδικότερα, αναφορικά με την εμπλοκή των οικείων Δήμων, οι αρμόδωι

κατά τόπο Δ!ντές Αστυν. ΔJνσεων ή οι Δ!ντές Αστυνομίας καθώς και οι

Δωικητές των Υπηρεσιών Τροχαίας να πρoηΎt1θoύν και ενημερώσουν

τους κ.κ. Δημάρχους για την υποχρέωση εφαρμογής της σχετικής εγκυ

κλίου προκειμένου στο πλαίσιο αγαστής συνεργασίας, να αναπτύξουν

πρωτοβουλία άμεσης αποξήλωσης των παράνομων διαφημιστικών m
νακίδων, με προτεραιότητααυτών που απειλούν άμεσα την οδική α

σφάλεια.

10. Τέλος, επισημαίνεται ότι από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και

στο πλαίσιο της νέας αντεγκ.Ιηματικής πολιτικής (2010-2014) το συγκεκρι

μένο πρόβλημα συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της οδικής ασφά

λειας και προστίθεται στις επικίνδυνες παραβάσεις οπότε η δραστηριότητα

σας θα αναφέρεται και αξιολογείται μηνιαίως σύμφωνα με την σχετική Δια

ταγή <<Δραστικός περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων».

11. Το Yπoυργεio Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και HλειcrΡOνικής Διακυβέρνη

σης!ΓΕVΙκή Δ!νση Τ<mt19lς Αυτοδιοίκησης στο οποίο κοινοποιείται το παρόν με

αντίγραφο της (δ) σχετικής παρακαλείται για την ενημέρωση του, την

άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. και τυχόν περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητας

του.

ΟΑΡΧΙΠΌΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αντιστράτηγος


