ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι∆ΕΩΝ
& ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α το τέλος
διαφήµισης εµπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, (διοικήσεως, εκτελέσεως
έργων κλπ.)
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 1900/1990, µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 15
του β.δ. 24.9/20.10.1958, µε Α∆Σ ήταν δυνατό να αναπροσαρµόζονται τα τέλη
διαφήµισης έως και 15% ετησίως.
Η διάταξη αυτή ίσχυσε µέχρι την 1.1.2001, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρ. 6β
του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, µε την οποία προβλέφθηκε ότι η αναπροσαρµογή των
τελών διαφήµισης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπ.Εσ. ∆εδοµένου ότι η
απόφαση αυτή δεν έχει εκδοθεί, σε περίπτωση που οι δήµοι, αξιοποιώντας την
προαναφερθείσα διάταξη του άρ. 5 του ν. 1900/1990 (ετήσια αύξηση έως 15%), είχαν
υπερβεί τα όρια που θέτει η παρ. 1 του άρ. 15 του β.δ. 24.9.20.10.1958, δύνανται να
επιβάλουν τέλη διαφήµισης στο ύψος που αυτά είχαν διαµορφωθεί ως την 31.12.2000,
ενώ εφόσον δεν τα είχαν υπερβεί, δύνανται να τα αναπροσαρµόσουν µέσα στα όρια
που προβλέπει η παρ. 1 του εν λόγω β.δ.
Προτείνονται για το έτος 2015 οι κατωτέρω τιµές ως τέλη διαφήµισης
ανά κατηγορία:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται :
α) µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία
τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους γενικά
χώρους, που καθορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου,
β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλελειµµένων
οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών,
γ) σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών καθώς και σε
χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων
φορέων,
δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους, και
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών λεωφορείων
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,
2,50 € εβδοµαδιαίως/όψη/τ.µ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' Α. α. Για διαφηµίσεις σε στέγες περιπτέρων και για διαφηµίσεις που
γίνονται µε ηλεκτρικές εφηµερίδες, 90.00 € ετησίως το τετραγωνικό µέτρο. (Οι
διαφηµίσεις σε στέγες ή δώµατα απαγορεύονται µε το Ν. 2946/2001).
β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, 70.00 € ετησίως το τετραγωνικό
µέτρο.
γ. για µη φωτεινές ή φωτιζόµενες σε στέγες περιπτέρων, 60.00 € ετησίως το
τετραγωνικό µέτρο.
Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν µεταβάλλεται, εντός του έτους, το
διαφηµιστικό µήνυµα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας
χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 30 επί 50
εκατοστόµετρα, 5.00 € µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες χρησιµοποίησης.
Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο
πολλαπλάσιο τέλος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆’
α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή
µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε
οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης.
Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις εφηµερίδες και τα
περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.
β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την
τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος είτε µε έντυπα, δώρα,
επιγραφές κάθε είδους είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και
υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της
διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές. Προβολή προϊόντων
που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης συνιστούν οι εξής ενέργειες: η
ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή
περίπτερα, η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings")
στους χώρους του καταστήµατος.
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε
από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων λειτουργεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(∆.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου
(διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού
λογαριασµού, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποδίδεται
στους δήµους και κοινότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.,
καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµίδας.
δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό
που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, µε βάση
το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση
εκπρόθεσµης απόδοσης των οφειλόµενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήµισης δεν
αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές
διατάξεις.
2. Εξαιρούνται του τέλους της παρ. 1 του άρθρου αυτού διαφηµίσεις που γίνονται στις
εφηµερίδες, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος, το κατά
κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήµισης της παρ. 1 µπορεί να αναπροσαρµόζεται
κατά το ποσοστό του πληθωρισµού, µε τον οποίο έκλεισε το έτος.
Σηµείωση:
Όλα τα διαφηµιστικά τέλη πληρώνονται στην ταµειακή υπηρεσία του ∆ηµαρχείου,
πλην της κατηγορίας ∆΄ που πληρώνονται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
των ∆.Ο.Υ.

∆ιανοµή εντύπου υλικού
Για την διανοµή εντύπων υλικών σε σπίτια , καταστήµατα , οδούς κ.λ.π. και εφόσον
αυτό δεν αποτελεί ρύπο ορίζετε τέλος 50 € µηνιαίως ανεξάρτητα της ποσότητας των
εντύπων.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν,
φυλλάδια, εναέριες επιγραφές.
Εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών
πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους
χώρους.
Ρύπανση από διαφηµιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες
διαφηµίσεις σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους
χώρους
Επιγραφές που δεν είναι γραµµένες στην Ελληνική
γλώσσα

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1.467,35 € – 29.347,03 €
(Άρθρο 8 Ν.2946/2001)
1.467,35 € – 29.347,03 €
(Άρθρο 8 Ν.2946/2001)
1.467,35 € – 29.347,03 €
(Άρθρο 8 Ν.2946/2001)
586,94 – 5.869,41
(Άρθρο 6 Ν.2946/2001)

