ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2006 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΦΕΚ 920/Β/21-5-2015
Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού τέλους και
κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό για ενεργές,
αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων
και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών
ΚΥΑ αριθμ. ∆8/∆/Φ1 οικ.10697/2714/23-6-2014 ΦΕΚ 1800/Β/1-7-2014
Καθορισμός τέλους, λεπτομέρειες επ' αυτού γι αενεργέςμ
αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων
και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών
ΚΥΑ αρ. ∆ΜΕΒΟ/Γ/Φ1/οικ. 175811/1455

Ν. 4262/10-5-2014

ΦΕΚ 114/10-5-2014

Ν. 4223/31-12-2013
Ν. 4146/2013
Π.∆. 115/17-10-2012

ΦΕΚ-287/31-12-2013
ΦΕΚ-90/Α/18-4-2013
ΦΕΚ-200/Α/17-10-2012

Π.∆. 114/17-10-2012

ΦΕΚ-199/Α/17-10-2012

Π.∆. 113/17-10-2012
Ν.4061/2012/Αρθρο 5

ΦΕΚ-198/Α/17-10-2012
ΦΕΚ-66/Α/22-3-2012

Κ.Υ.Α. 484/36/Φ.15/19-1-2012

ΦΕΚ-230/Β/9-2-2012

Κ.Υ.Α. 165384/405/30-1-2012

ΦΕΚ-365/Β/17-2-2012

Ν.4042/Αρθρο 63/2012

ΦΕΚ -24/Α/13-2-2012

Υ.Α. 1958/2012

ΦΕΚ-21/Β/13-1-2012

Κ.Υ.Α. ∆7/19488/2011

ΦΕΚ-1986/Β/7-9-2011

Υ.Α. ∆7/Α/Οικ.12050/2223

ΦΕΚ-1227/Β/14-6-2011

Ν-3908/2011

ΦΕΚ-8/Α/1-2-2011

Ν-3894/2010

ΦΕΚ-204/Α/2-12-2010

Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009

ΦΕΚ-2076/Β/25-9-2009

Αποφ. 101111/17-2-2009

Κανονισμός 1272/2008 της Ε.Ε
Κ.Υ.Α.8668/2007

ΦΕΚ-287/Β/2-3-2007

Π.∆. 15/2006
Κ.Υ.Α 24944/1159/2006

ΦΕΚ-791/Β/30-6-2006

Κ.Υ.Α.Η.Π 13588/725/2006

ΦΕΚ-383/Β/28-3-2006

Ν-3446/2006

ΦΕΚ-49/Α/10-3-2006

Ν-3438/2006

ΦΕΚ-33/Α/14-2-2006

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση
οικονομικών δραστηριοτήτων
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.
Καθορισμός ειδικοτήτων για συντήρηση μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, ηλεκτροσυγκολλήσεις,
οξυγονοκολλήσεις.
Καθορισμός ειδικοτήτων για συντήρηση, επισκευή
εγκαταστάσεων καύσης.
Καθορισμός ειδικοτήτων χειριστών μηχανημάτων.
∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής
προστίμων του άρθρου 29 παρ.8 του Ν. 3982/2011
(ΦΕΚ Α΄143)
Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης για τις επεμβάσεις
που προβλέπονται από την δασική νομοθεσία στις
δημόσιες εκτάσεις, δασικού χαρακτήρα και τις δημόσιες
χορτολιβαδικές.
Ρύθμιση θεμάτων Μεταλλειοκτησίας - Εκμισθώσεις
∆ημόσιων Μεταλλείων.
Κατάταξη ∆ημόσιων και Ιδιωτικών Εργων και
∆ραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/2011)
Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος
(παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή
έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την
Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία(ΦΕΚ 1228/Β/11-82004)
Νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών
(Κ.Μ.Λ.Ε.)
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή.
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών
Επενδύσεων.
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιομηχανίας.
Εγκύκλιος της ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ του ΥΠΕΧΩ∆Ε με θέμα:
Υποχρέωση Υποβολής εκθέσεων κατ΄ εφαρμογή του
κανονισμού 166/2006/ΕΚ για την έκλυση και μεταφορά
ρύπων.
Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και
μειγμάτων.
Αναφέρεται στην έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ),
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.Α της υπ.αριθ. 13588/725
ΚΥΑ "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων"
Για την διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών
Εγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ.Β της υπ. αριθ. 13588/725 Κ.Υ.Α.
Αναφέρεται στα μέτρα, όρους και περιορισμούς για την
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα
αποβλήτα.
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας
των οχημάτων-Ρυθμίσεις για επιβατικές μεταφορές και
άλλες διατάξεις
Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.

