Νομοθεσία άμεσα συσχετιζόμενη με τον Ν. 3010 και τις ΜΠΕ εως 2007.
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Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή
παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και
συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3010/2002
(Β΄1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3
(παρ.7) και 4 (παρ.4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ "σχετικά με τη
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την
τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και
96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης &
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) & Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΕΠΟ) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων & προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2001/42/ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001
Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ "για την πρόσβαση του κοινού
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ" του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ΄
αριθμ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄795).
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Ειδικό Πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των νερών της
λίμνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών που υπάγονται στο Παράρτημα/παραγ.Β του άρθρου 6
της υπ΄ αριθμ. 2/1-2-2001 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
"καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας
των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976" (Α΄15), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ΄ αριθμ. 50388/2003 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄1886).
Συμπλήρωση της ΚΥΑ 15393/2332/2002
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού
κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων
και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθ-5 του Ν1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ.2 και παρ.3 του Αρθ3 του Ν-3010/02 (Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης και Αξιολόγησης Π.Π.Ε.Α.)
Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.
Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Ε.Π.Ο. και Αρθ-14 αυτής. Μεταβατικές διατάξεις.
'Εγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που
κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας.
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες σύμφωνα με το Αρθ-3 του Ν-1650/86 όπως
αντικαταστάθηκε με το Αρθ-1 Ν-3010/02 "Εναρμόνιση του Ν1650/86 με τις οδηγίες ΕΕ-11/97 και ΕΕ-61/96 κα.
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για
τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.
Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
τουρισμού και άλλες διατάξεις.
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Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιομηχανικών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της κοινής Υπουργικής Αποφ69269/5387/90 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή άλλες
διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή, μέση και
υψηλή όχληση.
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,
περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου ΕΠΜ και λοιπές
συναφείς διατάξεις σύμφωνα με τον Ν. 1650/86.
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων
εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 'Εργων και δραστηριοτήτων
σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθρον-5 του Ν-1650/86.
Για την προστασία του Περιβάλλοντος.
Τριμερής απόφαση άρθρου 45 παρ. 5 του Ν. 998/1979
Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Επιπτώσεων και
αποκαταστάσεως του Περιβάλλοντος από επεμβάσεις του
άρθρου 57 του αυτού νόμου
Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστή δομήσεως,
εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστή δομήσεως και
ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

