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Αξηζκόο 346 

 
Οη πεξί Γαζώλ (Γηάζεζε Κξαηηθήο Γαζηθήο Γεο) (Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη 

εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ πεξί Γαζώλ Νόκνπ, αθνύ θαηαηέζεθαλ 
ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ 
ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

Ο ΠΔΡΗ ΓΑΧΝ ΝΟΜΟ 
_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 65 

 

25(Η) ηνπ 2012. 
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν 65 ηνπ πεξί 
Γαζψλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η): 
6.4.2012. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γαζψλ (Γηάζεζε Κξαηηθήο Γαζηθήο Γεο) 
(Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Γαζψλ (Γηάζεζε 
Κξαηηθήο Γαζηθήο Γεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2012 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί 
θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη 
πεξί Γαζψλ (Γηάζεζε Κξαηηθήο Γαζηθήο Γεο) Καλνληζκνί ηνπ 2012 θαη 2014. 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ 
Καλνληζκνχ 6 ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Ζ παξάγξαθνο (3) ηνπ Καλνληζκνχ 6 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηε δηαγξαθή, ζηελ παξάγξαθν (α) απηήο, ηεο θξάζεο «θαη δελ θαηέρνπλ θξαηηθή δαζηθή γε 
θαηάιιειε γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή)

.
 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) απηήο, κε ηηο αθφινπζεο λέεο παξαγξάθνπο 
(β) θαη (γ), αληίζηνηρα: 

  «(β) (i)  είλαη θάηνρνη πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ή δηπιψκαηνο ζηνλ θιάδν ηεο 
γεσπνλίαο ή ηεο δαζνπνλίαο, ή 

 (ii) είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ζρνιήο κέζεο ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο ζηνλ θιάδν ηεο γεσπνλίαο, ή 

(iii) είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ απφ ην Σκήκα 
Γεσξγίαο,  

θαη είλαη εγγεγξακκέλνη σο άλεξγνη ζην αξκφδην ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ

. 
θαη 

  (γ) είηε δελ θαηέρνπλ επαξθή ή θαηάιιειε γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο ηδησηηθή ή θξαηηθή 
δαζηθή γε, είηε είλαη θάηνρνη γεσξγηθήο γεο, ε νπνία ζπλνξεχεη κε ηε δεηνχκελε 
θξαηηθή δαζηθή γε.». 
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