Υ.Α. Οικ. Β 36935/2806/2002(Β 862)
(Κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3
του άρθρου 21 του Ν.2963/2001).

«Αναγραφή ή ανάρτηση διαφημίσεων στα αστικά και υπεραστικά
λεωφορεία των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του Ν.2963/2001
(Α268)».
Ο υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 2963/2001 (Α268) και
β) του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (Α137) "Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α154) και
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α125).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Επιτρέπεται η αναγραφή ή ανάρτηση διαφημίσεων στις εσωτερικές και
εξωτερικές επιφάνειες (ολικά ή μερικά) των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων
και η εκμετάλλευση αυτών (διαφημίσεων) από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού
έργου, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Κάθε φορέας παροχής συγκοινωνιακού έργου δύναται να συνάπτει
συμβάσεις με διαφημιστικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
2. Το είδος της διαφήμισης, το θέμα, το λεκτικό, η καλλιτεχνική εκτέλεση και
γενικά η εμφάνιση των διαφημίσεων υπόκειται στον έλεγχο της διοίκησης κάθε
φορέα.
3. Η επιλογή των λεωφορείων στα οποία θα αναγράφεται ή θα αναρτάται κάθε
φορά η διαφήμιση, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από
πρόταση της διοίκησης του φορέα.
4. Απαγορεύεται η αναγραφή ή η ανάρτηση διαφημίσεων στις εσωτερικές και
εξωτερικές επιφάνειες των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, εφόσον αυτές:
α) Αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (Α191).
β) Προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.
γ) Είναι γενικά πολιτικού περιεχομένου.
δ) Παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ασφαλή οδήγηση του λεωφορείου και
την ορατότητα των επιβατών.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα
της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2002
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

