
Άρθρο 26 του ν.4014/11 όπως συµπληρώθηκε από την παρ.5 του άρθρου 
51 του ν.4030/11 
 
 
Ειδικές διατάξεις 
 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής Μητρώο Κατασκευών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι 
κατασκευές. Ως πρώτη βάση για το µητρώο χρησιµοποιούνται στοιχεία από 
τις βάσεις δεδοµένων φορέων του δηµόσιου και ευρύτερου  δηµόσιου 
τοµέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου 
και κάθε άλλη  σχετική λεπτοµέρεια. 
2. Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις oποίες µπορεί να εκδοθεί 
οικοδοµική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 
1577/1985 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12. 2011 και εκδοθεί οικοδοµική άδεια 
εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιµο και 
επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων. 
 
Προστέθηκε µε την παρ.5 του Αρθρου 51 του ν.4030/11 :  
 

«∆εν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών 
ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για λόγους 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.» 
 

3. ∆εν λαµβάνεται υπόψη ο µειωτικός συντελεστής της κύριας και 
µοναδικής κατοικίας, σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος, εφόσον ο 
ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει 
δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε 
ιδανικό µερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς 
του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή σε ιδανικό 
µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις 
στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα 
µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι 
στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισµα  
της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) 
τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.µ. για µέχρι δύο 
τέκνα και κατά  είκοσι (20) τ.µ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν τον 
υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

4. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσµατα µε οικοδοµική άδεια κρίνονται 
αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση µε 
∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα µεταβίβασης, τα νόµιµα τµήµατα 
αυτών που είναι λειτουργικά άσχετα µε την αυθαίρετη  κατασκευή και 
αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες. 

5. Σε κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, τα οποία έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη 
οικοδοµική άδεια µε χρήση εµπορικού κέντρου, επιτρέπονται όλες οι κατά 
κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα µε τις ειδικές πολεοδοµικές 
διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, µε την 
επιφύλαξη ειδικών µεταβατικών διατάξεων. 
 


