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. Η Ε.Υ.Ε.Κ.Α. εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης, µε δικά της µηχανικά µέσα 
ή µε µέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων 
και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της αποκεντρωµένης 
διοίκησης.» 
 
 Η ΕΥΕΚΑ εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης µε δικά της µηχανικά µέσα ή µε 
µέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων. Για το 
σκοπό αυτόν, τηρείται σε κάθε αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µητρώο, στο οποίο 
εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να 
εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το µητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά 
τόπους αστυνοµικές αρχές. 
Σε κάθε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδάφισης λόγω 
της άρνησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές 
συµβάσεις η ΕΥΕΚΑ ενηµερώνει πάραυτα τις αρµόδιες και τις οικείες 
Αστυνοµικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαµβάνουν την κίνηση της 
διαδικασίας πολιτικής επιστράτευσης του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιβάλλεται και πρόστιµο 
ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ στις παραπάνω επιχειρήσεις. 
Η ΕΥΕΚΑ µπορεί επίσης να προβεί σε κατεδάφιση µε ελεγχόµενη χρήση 
εκρηκτικών µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων µε εξειδικευµένες 
εταιρείες. 
Οι Αστυνοµικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδροµή τους για την 
πραγµατοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη 
υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως και οι Ο.Τ.Α., κυρίως µε 
τη διάθεση µηχανικών µέσων και προσωπικού. 
Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία της ΕΥΕΚΑ ή των άλλων αρµόδιων 
Υπηρεσιών βρεθούν εργαζόµενοι να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία 
κατασκευής αυθαίρετου ή άλλης παράνοµης επέµβασης, για αυτούς 
ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγελία στον 
ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που βρεθούν µηχανικά µέσα ή 
άλλα υλικά (ξυλότυπος, µεταλλότυπος) κατάσχονται. Αυτά εκποιούνται µετά 
την επικύρωση της κατάσχεσης από το αρµόδιο δικαστήριο και σε περίπτωση 
αγόνου της εκποιήσεως, καταστρέφονται. Το ροκύπτον από την εκποίηση 
τίµηµα κατατίθεται στο Πράσινο Ταµείο και στην περίπτωση που αφορά σε 
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δηµόσιες χορτολιβαδικές, υπέρ του ειδικού 
φορέα δασών του Πράσινου Ταµείου. Ως µεσεγγυούχος και ευθυνόµενος για 
τη φύλαξη των κατασχεµένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ.  
 Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται µε τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηµατολόγιο 
Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφισης της χώρας, 
καθώς και για τη χρήση των παραπάνω µεθόδων σε περιοχές 
προτεραιότητας της χώρας προκειµένου να παρακολουθούνται οι µεταβολές 
στη δόµηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές. 
∆υνάµει των διατάξεων του ν. 3882/2010, η ΕΥΕΚΑ µπορεί να αξιοποιήσει τα 
αρχεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και πάσης 
φύσεως χαρτογραφικό υλικό στην κατοχή φορέων του ∆ηµοσίου προκειµένου 



να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος νόµου. 


