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Αξηζκόο 576 

Οη  πεξί Υδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) (Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, 
νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30 ησλ πεξί Υδξνγνλαλζξάθσλ 
(Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νόκσλ ηνπ 2007 έσο 2014, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα 
κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ 
Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 
1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010). 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΕΖΣΖΖ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ) 
 ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2007 ΔΩ 2014 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30 

 
4(Η) ηνπ 2007 

126(Η) ηνπ 2013 
29(I) ηνπ 2014. 

 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 30 
ησλ πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκσλ ηνπ 2007 έσο 
2014, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
26.1.2007 
13.3.2009. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, 
Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε 
ηνπο πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Καλνληζκνχο ηνπ 2007 
θαη 2009 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί 
θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, 
Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Καλνληζκνί ηνπ 2007 έσο 2014. 

 

 

2.  H παξάγξαθνο (3) ηνπ Καλνληζκνχ 19 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε, ζην ηέινο ηεο ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο (έθηε γξακκή)  κε άλσ θαη θάησ ηειεία 
θαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο αθφινπζεο λέαο επηθχιαμεο: 

      «Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αγσγφο ή κέξνο ηνπ αγσγνχ, πνπ πξνηείλεηαη 
λα θαηαζθεπαζηεί, κεηαηξαπεί ή ιεηηνπξγήζεη, εκπίπηεη εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο 
Εψλεο θαη/ή Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη, αληί ηεο γξαπηήο 
αίηεζεο θαη έγθξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ λα εμαζθαιίζεη άδεηα, θαηφπηλ ππνβνιήο 
γξαπηήο αίηεζεο, δπλάκεη ησλ πεξί ησλ Τπνζαιάζζησλ Αγσγψλ Καλνληζκψλ ηνπ 2014. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 19 ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 
 
 
 
 

Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η): 
23.12.2014. 
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