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Απιθμόρ 103 

Οι πεπί Γαζών (Άδειερ, Φπήζη Γαζικών Γπόμων και Δξαγωγή Γαζικών Πποϊόνηων) (Τποποποιηηικοί) 
Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 65 ηος πεπί 
Γαζών Νόμος ηος 2012, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ 
Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 

Ο ΠΔΡΙ ΓΑΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 
_______________ 

 
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 65 

 
25(Ι) ηνπ 2012. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο  εμνπζίεο  πνπ ηνπ  ρνξεγνύληαη  δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ πεξί Γαζώλ Νόκνπ ηνπ 2012, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο. 

πλνπηηθόο ηίηινο. 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 
  6.  4.2012 
14.11.2014. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Γαζώλ (Άδεηεο, Υξήζε Γαζηθώλ 
Γξόκωλ θαη Δμαγωγή Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017 θαη ζα 
δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Γαζώλ (Άδεηεο, Υξήζε Γαζηθώλ Γξόκωλ θαη Δμαγωγή 
Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ) Καλνληζκνύο ηνπ 2012 θαη 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη 
βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη 
καδί ωο νη πεξί Γαζώλ (Άδεηεο, Υξήζε Γαζηθώλ Γξόκωλ θαη Δμαγωγή Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ) 
Καλνληζκνί ηνπ 2012 έωο 2017. 

  
Σξνπνπνίεζε 
 ηνπ Καλνληζκνύ 3  
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Ο Καλνληζκόο 3 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (2) απηνύ ηωλ ιέμεωλ «δπλάκεη ηνπ» (πξώηε 
γξακκή) κε ηε θξάζε «δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1)», ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άλω θαη 
θάηω ηειείαο ζην ηέινο απηήο κε ηειεία θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο επηθύιαμεο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο· 

   
 (β) ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά ηελ παξάγξαθν (2) απηνύ, ηωλ αθόινπζωλ λέωλ 

παξαγξάθωλ (2Α) θαη (2Β):  
   
  «(2Α) Άδεηα εθξίδωζεο, πινηνκίαο, απνθνπήο θνξπθήο, θιαδέκαηνο ή δηάλνημεο 

απιαθηνύ πνπ επεξεάδεη δέληξα ή ζάκλνπο πνπ θύνληαη ζε γε έμω από ηα θξαηηθά 
δάζε, ε νπνία απαηηείηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Νόκνπ, δύλαηαη λα εθδνζεί 
θαηόπηλ αίηεζεο ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή καδί κε αληίγξαθν ηίηινπ 
ηδηνθηεζίαο ηεο γεο ζηελ νπνία θύνληαη ηα δέληξα ή ζάκλνη, αληίγξαθν θηεκαηηθνύ 
ζρεδίνπ, θαζώο θαη ππεύζπλε δήιωζε κε ηελ νπνία ν ηδηνθηήηεο ηωλ επεξεαδόκελωλ 
δέληξωλ ή ζάκλωλ δειώλεη όηη ζπλαηλεί κε ηελ αηηεζείζα εξγαζία θαη όηη απηά 
βξίζθνληαη ζην αθίλεηό ηνπ θαη ηνπ αλήθνπλ αδηαθηινλίθεηα θαη αλππόζεθα. 

   
  (2Β) ηελ πεξίπηωζε πνπ νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (2Α) 

αθνξνύλ δέληξα ή ζάκλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή, έρνπλ ζεκαληηθή 
νηθνινγηθή, πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή αμία, ν Γηεπζπληήο, πξηλ από ηελ έθδνζε ηεο 
άδεηαο, δηαβνπιεύεηαη κε ηελ αξκόδηα αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο εληόο ηωλ νξίωλ 
δηθαηνδνζίαο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε γε ζηελ νπνία θύνληαη ηα δέληξα ή ζάκλνη.»· 

   
 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (3) απηνύ ηεο θξάζεο «ε εθξίδωζε, ε 

πινηνκία, ε απνθνπή, ε ζπιινγή ή ε εμαγωγή ηνπ δαζηθνύ πξνϊόληνο.» (δεύηεξε θαη 
ηξίηε γξακκή) κε ηε θξάζε «ε εξγαζία γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη απηή.»· θαη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (4) απηνύ ηεο θξάζεο «ηεο εθξίδωζεο, ηεο 
πινηνκίαο, ηεο απνθνπήο, ηεο ζπιινγήο ή ηεο εμαγωγήο ηνπ δαζηθνύ πξνϊόληνο 
νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνλ πιεζηέζηεξν δαζηθό ζηαζκό όηαλ ε άδεηα αθνξά θξαηηθό 
δάζνο, ελώ όηαλ πξόθεηηαη γηα γε εθηόο θξαηηθνύ δάζνπο ελεκεξώλεη θαη ηελ νηθεία 
αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο εληόο ηωλ νξίωλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην 
δαζηθό πξνϊόλ.» (ηξίηε κέρξη όγδνε γξακκή) κε ηε θξάζε «πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
άδεηα απηή, ελεκεξώλεη ηνλ πιεζηέζηεξν δαζηθό ζηαζκό, όηαλ ε άδεηα αθνξά θξαηηθό 
δάζνο ή γε πνπ δελ ηειεί ππό ηνλ έιεγρν άιινπ πξνζώπνπ ζηε Γεκνθξαηία, ελώ 
όηαλ ε άδεηα αθνξά γε έμω από θξαηηθό δάζνο, ελεκεξώλεη θαη ηελ αξρή ηνπηθήο 
δηνίθεζεο εληόο ηωλ νξίωλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο νπνίαο πξόθεηηαη λα δηεμαρζνύλ νη 
θαζνξηδόκελεο ζηελ άδεηα εξγαζίεο.». 
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