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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΩΣ 2006
ΦΕΚ-1071/Δ/22-12-2006 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την
προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και
του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της
Μήλου.
ΦΕΚ-1216/Β/1-9-2006
Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων
Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου
2005-2007, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ.
54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης
"Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ.....κλπ" (Β΄1931) και σε
συμμόρφωση με το άρθρο 11 (παρ.1) της οδηγίας
2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου
2003.
ΦΕΚ-791/Β/30-6-2006
Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το
άρθρο 5 (παρ.Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή
υπουργική απόφαση "Μέτρα όροι και περιορισμοί για
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ" (Β΄383)
και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7
(παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της
18ης Μαρτίου 1991"
ΦΕΚ-383/Β/28-3-2006
Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα
απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
1991. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.
19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα
και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων"
(Β΄604).
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Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό των
εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων που
προέρχονται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/80/ΕΚ "για τον περιορισμό των εκπομπών στην
ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες
εγκαταστάσεις", του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2001
Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ "σχετικά με
εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους
ατμοσφαιρικούς ρύπους" του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2001
Περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ "σχετικά με τη θέσπιση
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου"
του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες
διατάξεις.
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες
διατάξεις (+ Δασικός Κώδικας Ν.Δ. 86/1969, Ν.
998/1979 προστασίας δασών).
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Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης.
Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους.
Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε
εξωτερικούς χώρους.
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (άρθρα 8-15).
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις.
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις.
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών
της χώρας και άλλες διατάξεις.
Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση
άδειας εγκατάστασης των δραστηριοτήτων, του Ν.
2516/97.
Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση
άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν.
2516/97.
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας
ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών
Διαταγμάτων, που προβλέπονται στις παρ.1 και
παρ.2 του Αρθ-21 του Ν-1650/86 (Α/160).
Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός
οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά
απόβλητα.
Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας.
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της
ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών,
πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως
περιβάλλοντος εν γένει.

Ν. 880/79 (άρθρο 6)

ΦΕΚ-58/Α/22-3-79

Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστή
δομήσεως, εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς
συντελεστή δομήσεως και ετέρων τινών
διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

