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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 4164 (ΦΕΚ 156Α/9-7-2013) 

που αφορά τη δόμηση οικοπέδων με παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση. 

 

ΣΧΕΤ: Ο Νόμος 4164 (ΦΕΚ 156Α/9-7-2013) "Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού 

Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις". 

 

Θέτουμε υπόψη σας προς ενημέρωση, απόσπασμα του Νόμου 4164 που αφορά τη δόμηση 

σε οικόπεδα που βρίσκονται στους οικισμούς και έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση λωρίδα του 

οικοπέδου. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 156
 9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού 

Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1
Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
«Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων

Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»

1. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 
του ν. 1647/1986 (Α΄ 141) και εποπτεύεται από τον Υπουρ−
γό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
καταργείται.

 Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε. που προβλέπονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1647/1986, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 29 του 
ν. 3882/ 2010 (Α΄ 166) και όπως οι αρμοδιότητες αυτές 
υφίστανται μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.10887/2007 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και Δημοσίων Έργων (Β΄416), μεταφέρονται από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος στην ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η 
οποία συστάθηκε με την, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) υπουργική από−
φαση υπ’ αριθμ. 81706/6085/1995 (Β΄ 872) των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και λειτουργεί χά−
ριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, η οποία από την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος μετονομάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος 
«ΕΚΧΑ Α.Ε.»), στην αγγλική «NATIONAL CADASTRE AND 
MAPPING AGENCY S.A.».

Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέ−
πεται η έκδοση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. κανονιστικών πράξεων, 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδονται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε. που προβλέπο−

νται στα άρθρα 13 και 18 του ν. 3882/2010 (Α΄166) από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος ασκούνται, από τον 
αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και της 
ΕΚΧΑ Α.Ε.. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δε 
ορίζεται ως φορέας ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής 
Γεωχωρικών Δεδομένων, που προβλέπεται στο άρθρο 18 
του ν. 3882/ 2010 (Α΄166), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Εθνικής 
Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋ−
ποθέσεις, με τις οποίες περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων 
σε σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3882/2010 (Α΄166).

2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως 
έννομες σχέσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 
που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
μεταφέρονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., η οποία συνεχίζει και τις 
εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους 
και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για 
τη συνέχισή τους.

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Κ.Χ.Ε. πε−
ριέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς τη τήρηση οποιουδήποτε 
τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα 
στην ΕΚΧΑ Α.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
δωρεών. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται 
φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή οποιου−
δήποτε τρίτου.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται μέσα σε 
δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τρι−
μελής επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής για τη διενέργεια απογραφής των εκκρεμών 
υποθέσεων, καθώς και των κινητών και ακινήτων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων και 
καταθέσεων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Η 
έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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αμφισβητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο δασικός ή 
μη χαρακτήρας των και εκκρεμεί η προβλεπόμενη στο 
άρθρο 14 του ν. 998/1979 διαδικασία, μέχρι την κύρωση 
του Δασικού χάρτη.

Άρθρο 8
Όρια ΕΖΔ και ΖΕΠ

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 
3937/2011 (Α΄ 60), όπως ισχύει, καταργείται.

2. Στο άρθρο 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), όπως ισχύει, 
προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην εται−
ρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή 
μετονομάζεται, η τήρηση των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ σε 
εθνικό επίπεδο και καθορίζεται η διαδικασία ενημέρω−
σης και τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όρια των 
περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στα ενιαία χαρτο−
γραφικά υπόβαθρα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Μετά 
τον ως άνω καθορισμό, η εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και 
ΖΕΠ έκταση βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό που 
χορηγείται από το οικείο κτηματολογικό γραφείο, μετά 
τη σύστασή του κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998 ή, 
εφόσον τέτοιο δεν υφίσταται, από την εταιρεία «ΚΤΗ−
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονο−
μάζεται.»

Άρθρο 9

Τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της εταιρεί−
ας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή 
μετονομάζεται και της Γενικής Γραμματείας Πληροφο−
ριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) διασυνδέονται μόνιμα για 
την παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης 
στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν 
και ανταλλαγής δεδομένων με μέσα ηλεκτρονικής απο−
θήκευσης, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στις διατάξεις 
του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Α΄ 50). 
Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών καθορίζονται 
ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η δια−
δικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνδεση 
των υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

Άρθρο 10
Άδειες δόμησης με παραχώρηση 

λωρίδας σε κοινή χρήση

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 (Α΄60) 
προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 και η παράγραφος 
4 αναριθμείται σε 7, ως εξής:

«4. Μέχρι την κατά τις διατάξεις του παρόντος, κύ−
ρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, επιτρέπεται η 
δόμηση σε οικόπεδα που εμπίπτουν εντός εγκεκριμένων 
ορίων, κατά τις διατάξεις του από 24.4−3.5.1985 προεδρι−
κού διατάγματος (Δ΄ 181), όπως ισχύει, με την εφαρμογή 

των προϋποθέσεων και διαδικασιών της παραγράφου 1 
του άρθρου 6 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

Για τη δόμηση σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο απο−
κλειστικά και μόνο σε εδαφική λωρίδα που έχει παρα−
χωρηθεί σε κοινή χρήση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
2 και 3 του άρθρου 6 του από 24.4/3.5.1985 προεδρικού 
διατάγματος (Δ΄ 181), όπως ίσχυαν, μέχρι την κατά τα 
παραπάνω κατάργησή τους, απαιτείται η προηγούμενη 
κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος.

Κατ’ εξαίρεση η δόμηση στα οικόπεδα αυτά μπορεί 
να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρή−
στων χώρων, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 
προϋποθέσεις:

α) η εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί 
σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή της 
στον οικείο δήμο,

β) ο κοινόχρηστος χώρος της παραχωρημένης εδα−
φικής λωρίδας συνδέεται λειτουργικά με κοινόχρηστο 
χώρο του οικισμού που δεν δημιουργήθηκε, κατ’ εφαρ−
μογή των παραπάνω καταργηθεισών διατάξεων είτε 
άμεσα είτε μέσω άλλων παραχωρημένων εδαφικών 
λωρίδων, για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις της 
προηγούμενης περίπτωσης και

γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών (3) μηνών από την υποβολή στην αρμόδια Διεύθυν−
ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του φακέλου στοιχείων 
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, 
με πρόταση για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων 
χώρων του οικισμού ή τμήματος αυτού, στην οποία συ−
μπεριλαμβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία αιτείται 
η άδεια δόμησης.

Στην περίπτωση αυτή, πέραν των λοιπών απαιτού−
μενων στοιχείων για την έκδοση της έγκρισης δόμη−
σης, υποβάλλεται και αντίγραφο του τοπογραφικού 
διαγράμματος ή του ορθοφωτοχάρτη της πρότασης 
για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, με 
ειδική ένδειξη της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, για την 
οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση έγκρισης 
ή άδειας δόμησης.

Θεωρημένο αντίγραφο της έγκρισης δόμησης που 
εκδίδεται, αποστέλλεται άμεσα από την Υπηρεσία Δό−
μησης που την εξέδωσε στην αρμόδια Διεύθυνση της οι−
κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λαμβάνεται υπόψη 
υποχρεωτικά κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης 
κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων για το 
σύνολο ή για τμήμα του οικισμού. Πέραν των ανωτέρω, 
κατ’ εξαίρεση, η δόμηση στα οικόπεδα του πρώτου εδα−
φίου της παρούσας παραγράφου και ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης πράξης παραχώρησης μπορεί να επιτρέπεται 
πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφό−
σον έχουν υλοποιηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή 
εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και διέ−
λευσης κοινοχρήστων δικτύων. Σε αυτή την περίπτωση 
για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης 
προσκομίζεται βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
αρμοδίου Ο.Τ.Α. για τη διαπίστωση της υλοποίησης έρ−
γων επίστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευσης κοινο−
χρήστων δικτύων χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη 
κύρωση του κοινοχρήστου δικτύου. Για την κύρωση του 
δικτύου κοινοχρήστων χώρων αποστέλλεται από την 
αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία στην αρμόδια Διεύθυνση 
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Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση συνοδευόμενη από 
τοπογραφικό διάγραμμα όπου περιγράφονται αναλυτικά 
οι κοινόχρηστοι χώροι όπου έχουν γίνει δημόσια έργα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 
της παρούσας παραγράφου εφόσον έχει καταρτιστεί 
συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης και δεν έχει 
μεταγραφεί δύναται η μεταγραφή να πραγματοποιηθεί 
μετά την κύρωση των κοινοχρήστων χώρων μετά από 
την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Διοικητικές πράξεις με τις οποίες καθορίστηκε, πλά−
τος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο των τεσσάρων 
(4) μέτρων, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 
του από 24.4/ 3.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), 
εξακολουθούν να ισχύουν.

Επιτρέπεται για λόγους περιβαλλοντικούς, κυκλοφο−
ριακούς ή πολεοδομικούς να ορίζεται πλάτος κοινοχρή−
στου χώρου μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μέτρων, με 
τη διοικητική πράξη έγκρισης της οριοθέτησης οικισμού, 
κατά τις διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγ−
ματος ή με τροποποίηση αυτής.

6. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων 
χώρων του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 δύναται να περι−
λαμβάνει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί, μέχρι τη 
δημοσίευσή του, σε κοινή χρήση, εφόσον εξυπηρετούν 
οικόπεδα για την κτήση των οποίων έχουν συνταχθεί 
συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης οικοπέδων 
πριν την 29.1.2010 μετά από απόφαση του αρμόδιου 
Δημοτικού Συμβουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διαδικασία κύρωσης στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι 
η μεταγραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων μέχρι 
τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η αναφορά 
στις συμβολαιογραφικές πράξεις ότι τα συγκεκριμένα 
εδαφικά τμήματα συνορεύουν με δρόμο. Κατά τα λοι−
πά τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν. 
3937/2011. Για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 προσκομίζονται από τον 
αρμόδιο Δήμο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Στις ανω−
τέρω περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, εφόσον 
έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη παραχώρη−
σης και δεν έχει μεταγραφεί, δύναται η μεταγραφή να 
πραγματοποιηθεί μετά την κύρωση των κοινοχρήστων 
χώρων μετά από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 1 του πα−
ρόντος άρθρου.» 

 Άρθρο 11
Διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης

πολεοδομικών μελετών

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 
(Α΄124) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Α. Οι διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης των μελε−
τών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Πολεο−
δόμησης περιοχών κατά τις διατάξεις της παρ. 11 του 
άρθρου 4 και της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2508/1997 
(Α΄124) δύνανται να ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας 
πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

B. To χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται κατά 
πέντε (5) έτη σε περίπτωση που εντός δεκαετίας από 
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
Απόφασης Έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων της παρα−

γράφου 3 δεν έχουν καθοριστεί και πολεοδομηθεί ως 
ΠΕΡΠΟ τα προβλεπόμενα με αυτή μέγιστα εμβαδά των 
εδαφικών εκτάσεων. Η σχετική βεβαίωση της παραγρά−
φου 6 χορηγείται εντός της πενταετίας για αιτήματα 
που υποβάλλονται εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της 
δεκαετίας.

Γ. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος 
της δεκαετίας ή της προβλεπόμενης παράτασης των 
πέντε (5) ετών εγκριθεί ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ για την περιοχή, 
παύει η ισχύς της Απόφασης έγκρισης Γενικών Κατευ−
θύνσεων και η βεβαίωση της παραγράφου 6 χορηγεί−
ται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των σχεδίων 
αυτών.»

Άρθρο 12
Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 177/1975 ( Α΄ 75) αντικα−
θίσταται ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μπορεί 
να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμενες κυνη−
γετικές περιοχές, εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, 
όχι μικρότερες των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 
στρεμμάτων εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλά−
δας και πεντακοσίων (500) τουλάχιστον στρεμμάτων 
στη νησιωτική Ελλάδα. Πριν από την έκδοση της από−
φασης αυτής συντάσσεται πλήρης μελέτη των απαι−
τούμενων τεχνικών έργων και βελτίωσης του φυσικού 
περιβάλλοντος του βιότοπου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας και την ισχύ 
της σχετικής απόφασης των ως άνω ελεγχόμενων κυνη−
γετικών περιοχών είναι η υποβολή ανά τριετία μελέτης 
βοσκοϊκανότητας από την οποία να προκύπτει η μη 
μεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου. 
Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν 
από την αρμόδια αρχή για τις οποίες πληρούται το 
τεκμήριο επιφανείας εκτάσεως κατά το προηγούμενο 
εδάφιο θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες.»

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 περίπτωση α΄, 18 
παρ. 1 περίπτωση ζ΄ και του τελευταίου εδαφίου της 
περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2664/ 
1998, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το 
άρθρο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις 
αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρ−
ξη ισχύος του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, 
όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 2 
του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στα άμισθα υποθη−
κοφυλακεία που η έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή με−
τονομάζεται θα κοινοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος 
του.

Οι διατάξεις του ν. 2664/1998, όπως τροποποιούνται 
και συμπληρώνονται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, 
εφαρμόζονται τόσο για τα ήδη λειτουργούντα Κτηματο−
λογικά Γραφεία όσο και γι’ αυτά που θα λειτουργήσουν 
στο μέλλον.

2. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 9 του ν. 2308/1995, 
όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με το άρθρο 3 




