∆ιαδικασία και προθεσµίε̋ τη̋ τακτοποίηση̋
Ο πολίτη̋ από 1η̋ Οκτωβρίου απευθύνεται σε µηχανικό ο οποίο̋ κάνει αυτοψία,
αναλαµβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την υπαγωγή στη ρύθµιση
και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιµο». Στη συνέχεια συµπληρώνει και υποβάλλει
ηλεκτρονικά αίτηση µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2011 και το ηλεκτρονικό σύστηµα
εκδίδει έναν «µοναδικό αριθµό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωµή του
κατάλληλου «τέλου̋ υπαγωγή̋» στη ρύθµιση (παραβόλου), καθώ̋ και το ύψο̋ των
πληρωµών σε σχέση µε τον αριθµό των δόσεων που θα επιλεγεί από τον πολίτη.
Το τέλο̋ καταβάλλεται (και ηλεκτρονικά µέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυµα, η
πληρωµή πιστοποιείται αυτόµατα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξη̋.
Ακολουθούν οι πληρωµέ̋ των δόσεων για τι̋ οποίε̋ ενηµερώνεται αυτόµατα το
σύστηµα, µε την πρώτη από αυτέ̋ να καταβάλλεται µέχρι την 22α ∆εκεµβρίου 2011.
Στον πολίτη δίνεται κωδικό̋ που θα του επιτρέπει την ενηµέρωσή του για την
καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόµενο υπόλοιπο µέχρι την ολοκλήρωση τη̋
διαδικασία̋.
Παράλληλα συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούµενα σχέδια και άλλα στοιχεία
τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν µέχρι την 31η Μαρτίου 2012 και βάσει αυτών
γίνεται ο υπολογισµό̋ του «τελικού προστίµου» και ο επαναπροσδιορισµό̋ του ποσού
των δόσεων από το σύστηµα. Ο µηχανικό̋ υποβάλλει στο σύστηµα το σύνολο των
απαιτούµενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση τη̋ πληρότητα̋ αυτών,
εκδίδεται αυτόµατα από το σύστηµα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», στην οποία θα
αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγµένου στη ρύθµιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση
είναι απαραίτητη για τη µεταβίβαση του αυθαιρέτου.
Αν ο πολίτη̋ θελήσει την άµεση ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ και έκδοση τη̋
βεβαίωση̋, τότε στο ενδιάµεσο διάστηµα µέχρι̋ ότου το σύστηµα ετοιµαστεί για την
ηλεκτρονική υποβολή µελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται µε
ηλεκτρονική δήλωση του µηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλε̋ τι̋ µελέτε̋ και
λοιπά στοιχεία, µε υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και µέχρι τι̋ 31
Μαρτίου 2012 µετά την ειδοποίησή του ότι το σύστηµα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά
αρχεία δικαιολογητικών και µελετών…»
Θα γίνονται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι των ενταγµένων στη ρύθµιση αυθαιρέτων από
τι̋ αρµόδιε̋ πολεοδοµίε̋, µε επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση.
Ειδικά για τι̋ πρόχειρε̋ (από ευτελή υλικά) κατασκευέ̋, µετά την καταβολή τη̋
αίτηση̋ και του παραβόλου, ειδική επιτροπή θα εξετάσει την αρχιτεκτονική,
µορφολογική και αισθητική ένταξη τη̋ κατασκευή̋ ω̋ προ̋ το σύνολο του κτιρίου
και του κτιστού περιβάλλοντό̋ του.
Υπολογισµό̋ ενιαίου ειδικού προστίµου και τρόπο̋ πληρωµή̋ του
Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτε̋ υπολογίζεται µε
βάση το εµβαδόν του ακινήτου, την τιµή ζώνη̋, συντελεστή 15%, την ύπαρξη ή όχι
οικοδοµική άδεια̋, τη θέση του κτίσµατο̋ σε περιοχή εντό̋ ή εκτό̋ σχεδίου, το
είδο̋ τη̋ χρήση̋ (κύρια και µοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο τη̋
πολεοδοµική̋ παράβαση̋ (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψο̋ υπέρβαση δόµηση̋, υπέρβαση
κάλυψη̋, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/ και οικοδοµική̋ γραµµή̋), την αλλαγή ω̋
προ̋ την χρήση τη̋ πολεοδοµική̋ άδεια̋ και λοιπέ̋ παραβάσει̋.
Για ακίνητα κατοικία̋ το πρόστιµο θα πρέπει να καταβληθεί µέσα σε 30 µήνε̋ από
την έναρξη ισχύο̋ του νόµου, τµηµατικά, σε ισόποσε̋ δόσει̋. Καθυστέρηση στι̋
δόσει̋ επιβάλλει προσαύξηση 1% για κάθε µήνα καθυστέρηση̋. Για ακίνητα άλλη̋
χρήση̋ το πρόστιµο θα πρέπει να καταβληθεί µέσα σε 36 µήνε̋ από την έναρξη
ισχύο̋ του νόµου, τµηµατικά σε ισόποσε̋ δόσει̋. Και στι̋ δύο περιπτώσει̋, η
πρώτη δόση του προστίµου θα πρέπει να καταβληθεί µέσα σε 3 µήνε̋ από την έναρξη
ισχύο̋ του νόµου. Εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιµο γίνεται έκπτωση 20%. Εάν η
πρώτη δόση δεν καταβληθεί µέσα στην προθεσµία των 3 µηνών ή εάν ο ιδιοκτήτη̋ δεν
καταβάλει τρει̋ συνεχόµενε̋ δόσει̋ τότε χάνει το δικαίωµά του να υπαχθεί στη
ρύθµιση.
∆ιάθεση των ποσών που εισπράττονται από το ενιαίο ειδικό πρόστιµο
Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου, κατατίθεται σε
ειδικό κωδικό που ονοµάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται για την
εξισορρόπηση του ελλείµµατο̋ γη̋ και αποκατάσταση τη̋ περιβαλλοντική̋ βλάβη̋,
αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων στου̋ Ο.Τ.Α., κατεδάφιση αυθαιρέτων
και ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων µε απόδοση έω̋ 15% του ποσού που
εισπράττεται.

Συνέπειε̋ από τη µη υπαγωγή στο νόµο
Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόµο, εφαρµόζονται οι διατάξει̋ που ισχύουν
για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετη̋ κατασκευή̋ και επαναφορά στην
προβλεπόµενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιµο ανέγερση̋ σε ποσοστό 30% επί τη̋ αξία̋
του̋ και πρόστιµο διατήρηση̋ σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ του̋ και για κάθε έτο̋
από την κατασκευή του̋.
Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρηση̋ και Κατεδάφιση̋ Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ)
Η ΕΥΕΚΑ έχει τι̋ παρακάτω αρµοδιότητε̋ :
Εντοπίζει και ελέγχει τι̋ αυθαίρετε̋ κατασκευέ̋ και εκτελεί τι̋ πράξει̋
κατεδάφιση̋ µε δικά τη̋ µηχανικά µέσα ή µε µέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων µετά από
σύναψη σχετικών συµβάσεων.Εάν οι ιδιωτικέ̋ επιχειρήσει̋ αρνηθούν να συνάψουν
συµβάσει̋, η ΕΥΕΚΑ ενηµερώνει τι̋ οικείε̋ Αστυνοµικέ̋ Αρχέ̋
Μεριµνά για την ορθή διάθεση των οικοδοµικών αποβλήτων (µπάζων)
Συνεργάζεται µε τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» για την
ανάθεση τηλεπισκόπηση̋ ή αεροφωτογράφηση̋ τη̋ χώρα̋ για πληρέστερο εντοπισµό
αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών.

