
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4585 

Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 

20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δη-

μοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND 

GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑ-

ΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με 

την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμ-

βαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων 

στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ 

OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον 

ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 

(Α΄ 275) και παράταση προθεσμίας 

αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών

1. Μετά την παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, 
που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του
ν. 3481/2006 (Α΄ 162), προστίθεται παράγραφος 4β ως 
εξής:

«4β. Αν, μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του πα-
ρόντος, ανασταλεί η τήρηση των κτηματολογικών βι-
βλίων σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση λόγω 
προσβολής της απόφασης για την περαίωση της διαδι-
κασίας κτηματογράφησης και την έναρξη ισχύος του 
Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ν. 2308/1995 και του άρθρου 3 του παρόντος, 
μετά την άρση της αναστολής, ο Προϊστάμενος του 
Κτηματολογικού Γραφείου καταχωρίζει αυτεπάγγελτα 

στα κτηματολογικά βιβλία κατά μεταφορά από τα βιβλία 
του Υποθηκοφυλακείου τις πράξεις που καταχωρίστη-
καν σ’ αυτά το διάστημα ισχύος της αναστολής. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4α του 
παρόντος.».

2. Η παρ. 4β του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 εφαρμό-
ζεται και σε περιπτώσεις αναστολής τήρησης κτηματο-
λογικών βιβλίων, η οποία έχει αρθεί οποτεδήποτε πριν 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

3. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματο-
γράφηση πριν από τις 2.8.2006, η αποκλειστική προ-
θεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ν. 2664/1998 (Α΄ 275) είναι δεκαπέντε (15) έτη, εφόσον 
δεν έχει ήδη λήξει μέχρι τις 30.11.2018. Ειδικά για τις 
περιοχές στις οποίες η προθεσμία των δεκατεσσάρων 
(14) ετών παρατάθηκε με τα άρθρα 126 του ν. 4514/2018 
(Α΄ 14) και 18 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) και δεν έχει λήξει, 
όπως παρατάθηκε, μέχρι τις 30.11.2018, η προθεσμία 
του προηγούμενου εδαφίου επεκτείνεται κατά τρεις (3) 
ακόμα μήνες.

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)

Στο ν. 4512/2018 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α) Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 
σχετικά με τα προσόντα του Προέδρου και τα κριτήρια 
αξιολόγησης αυτού και των μελών του Δ.Σ.».

β) Στο άρθρο 5 του ν. 4512/2018 προστίθεται παρά-
γραφος 12 ως εξής:

«12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 
σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του Γενικού Διευ-
θυντή».

γ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 
19 του ν. 4512/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης του πρώτου 
εδαφίου του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από 
12.6.2018 έως 31.12.2018, ημερομηνία ανάληψης καθη-
κόντων θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
ανάκλησης, υπό την προϋπόθεση της καταβολής εντός 
της ίδιας προθεσμίας του ποσού της ήδη καταβληθεί-
σας αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ν. 4194/2013 (Α΄ 208).».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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