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 Θέμα: Τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων  

Αξιότιμε Κε Δήμαρχε, 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ο Σύλλογός μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το 

θέμα της τοποθέτησης  παράνομων διαφημιστικών και άλλων πινακίδων από 

διάφορους ιδιώτες,  στους δρόμους  του Αγίου Αιμιλιανού. 

 Οι πινακίδες αυτές είναι  παράνομα τοποθετημένες είτε παράπλευρα των οδών 

είτε αναρτημένες σε περιφράξεις είτε ακόμα και «φυτεμένες» μέσα σε ξένες 

ιδιοκτησίες. Προκαλούν σύγχυση στους οδηγούς, αποσπούν την προσοχή τους ή και 

είναι σε σημεία που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. Το θέμα είναι ιδιαίτερα 

σοβαρό και ασφαλώς θα  γνωρίζετε  ότι  –όπως αναφέρθηκε στον τύπο- υπήρξε 

τελευταία ακόμα και νεκρός από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε παράνομη 

διαφημιστική πινακίδα. 
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Ο Δήμος είναι η μόνη αρμόδια κατά το νόμο αρχή για την τήρηση της νομοθεσίας 

τοποθέτησης των πινακίδων, αλλά και για την αφαίρεση των παράνομων και 

επικίνδυνων.  Πριν συμβεί και στην περιοχή μας κάποιο δυστύχημα και 

κατηγορηθεί ο Δήμος σας για την αμέλειά του, αλλά και για λόγους αρχής , σας 

παρακαλούμε να ενδιαφερθείτε και να αναθέσετε σε συνεργείο σας την  άμεση 

αφαίρεσή τους. 

Ο Σύλλογός μας ανταποκρινόμενος στην γενική απαίτηση για κάποιου είδους 

σήμανση κατεύθυνσης (πολλοί είναι αυτοί που χάνονται αναζητώντας το δρόμο για 

τον Άγιο Αιμιλιανό), τοποθέτησε τελευταία μερικές ενδεικτικές πινακίδες πορείας. 

Και αυτές όμως χάνονται μέσα στο πλήθος των παράνομων άλλων πινακίδων, όπως 

βλέπετε και στην επισυναπτόμενη φωτογραφία (2). 

Την ίδια ευαισθησία δείχνει ο Σύλλογός μας και προς τους επαγγελματίες της 

περιοχής και δεν αρνείται ότι πινακίδες  επαγγελματιών, μπορεί να είναι και 

χρήσιμες στους κατοίκους του Αγίου Αιμιλιανού, όταν αναζητούν τις υπηρεσίες 

τους. 

Γι’ αυτό σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ειδικούς χώρους τοποθέτησης πινακίδων, 

ομοίων μεγεθών,  σε μερικά πολυσύχναστα σημεία των δρόμων, όπου θα μπορούν 

οι επαγγελματίες να τοποθετούν τις διαφημίσεις τους. Στο ίδιο σημείο και 

συνδυασμό με αυτήν την «Βάση Διαφημιστικών Πινακίδων», που θα επιμελείται ο 

Σύλλογός μας, θα υπάρχει και απεικόνιση  οδικού χάρτη της περιοχής Αγίου 

Αιμιλιανού.  

Εφ΄όσον  το σχέδιό μας, για τη συμμόρφωση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης 

τύχει της αποδοχής και συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής  και αφού ανακοινωθεί 

στους ενδιαφερόμενους, τότε θα μπορέσουμε να τους ζητήσετε  κατ΄ αρχήν να 

αφαιρέσουν μόνοι τους τις παράνομες  πινακίδες τους συμμορφούμενοι με το 

νόμο, διαφορετικά θα πρέπει να τηρηθεί αυτό που λέει ο νόμος ως τιμωρία για 

τους παραβάτες.  

Την όλη προετοιμασία των σχεδίων για τους πίνακες ανάρτησης των νέων θέσεων 

διαφημιστικών πινακίδων και των οδικών χαρτών, καθώς και την ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων, μπορεί να αναλάβει ο Σύλλογός μας, για να μην επιβαρυνθούν οι 

υπηρεσίες σας. Κατά την πρόοδο αυτού του σχεδίου και εν καιρώ, θα σας 

ενημερώσουμε με σχέδια για τη μορφή και τα σημεία που θα τοποθετηθούν  οι 

νέες «Βάσεις Διαφημιστικών Πινακίδων». 

Θα παρακαλούσαμε να ορίσετε για το θέμα αυτό έναν συνεργάτη σας  με τον οποίο 

θα μπορούμε να επικοινωνούμε για τη ρύθμιση διαφόρων σχετικών θεμάτων και 

λεπτομερειών. 
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Προσδοκώντας  την συμμετοχή και συνεργασίας σας , για να φτιάξουμε ένα 

καλλίτερο περιβάλλον ζωής. 

Με εκτίμηση, 

Για τον Σύλλογο, 

 

Κωστής Λιανάς 

Πρόεδρος 

 

 

 


