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Ο Θοδωρής Δρίτσας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να
ακυρώσουν αμέσως την φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία «εμμέσως πλην
σαφώς, επαναφέρει το φαύλο καθεστώς ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων στο οδικό
δίκτυο, που αποδεδειγμένα έχουν στοιχίσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε τροχαία
εγκλήματα, στο βωμό του κέρδους ανεύθυνων διαφημιστικών εταιριών»
Ακύρωσ
η της ΚΥΑ απαιτεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε δήλωσή του (απόγευμα Παρασκευής 24/7) ο Θοδωρή Δρίτσας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α΄
Πειραιά & Νησιών και μέλους της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της
Βουλής, καλεί την κυβέρνηση να ακυρώσει την ΚΥΑ:

«Καλούνται οι κ.κ. Υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωσταντίνος Χατζηδάκης,
Πολιτισμού & Αθλητισμού Στυλιανή Μενδώνη, καθώς και οι κ.κ. Υφυπουργοί Ανάπτυξης &
Επενδύσεων Νικόλαος Παπαθανάσης, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και Υποδομών &
Μεταφορών Ιωάννης Κεφαλλογιάννης, να ακυρώσουν αμέσως την υπ’ αρ. 46526/21.07.2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με τίτλο «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την
προβολή υπαίθριας διαφήμισης», η οποία εμμέσως πλην σαφώς, επαναφέρει το φαύλο
καθεστώς ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων στο οδικό δίκτυο, που αποδεδειγμένα έχουν
στοιχίσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε τροχαία εγκλήματα, στο βωμό του κέρδους
ανεύθυνων διαφημιστικών εταιριών, πολύ συχνά, σε συνεργασία και συναλλαγή με
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την αρμοδιότητα των οποίων επαναφέρει η
συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. Κι ας μην επικαλεστούν οι Υπουργοί τις διατάξεις του αρ. 11 του ν.
2696/1999 (Α΄57) όπως ισχύει, ακριβώς γιατί αυτές οι διατάξεις καθόλου δεν εμπόδισαν
στην εφαρμογή τους, την εγκληματική αυθαιρεσία και τη συναλλαγή των κερδοσκόπων.

Αυτά τα έχει ξεκαθαρίσει με επανειλημμένες αποφάσεις του το Συμβούλιο της
Επικρατείας (ΣτΕ) και τα κατοχυρώνει με τον πιο επαρκή τρόπο η Συνθήκη της Βιέννης, την
οποία η συγκεκριμένη Κ.Υ.Α., βάναυσα καταστρατηγεί. Εάν δεν θέλουν οι Υπουργοί να
φέρουν το βάρος των εγκληματικών πράξεων και παραλείψεων σε βάρος πολιτών και της
ανθρώπινης ζωής, να ακυρώσουν αμέσως την παραπάνω Κ.Υ.Α., διαφορετικά θα είναι
συνένοχοι!».
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