Ν. 4280/8-8-2014

ΝΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (από το 2007 και μετά )
ΦΕΚ 142/Α/2806-2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΦΕΚ 3302/Β/9-12-2014 Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές
εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγρ. 5 του άρθρου 3 του 998/1979 (ΦΕΚ 289
Α'/29-12-1979)
ΦΕΚ 2980/Β/4-11-2014 Έγκριση του "Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας ∆ασικής Γης στην "Ελλάδα"", για
τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της
παραγρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979
ΦΕΚ 2878/Β/27-10Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. ∆ιαδικασία και όροι έκδοσης των
2014
αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014
Περιβαλλοντική αναβάθμιση ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη Ανάπτυξη οικισμών-ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας

Π.∆. 100/27-8-2014
ΚΥΑ 109380/3281/ 28-5-2014

ΦΕΚ 167/28-8-2014
ΦΕΚ 1419/Β/3-6-2014

Ν. 4258/14-4-2014
ΥΑ οικ. 170225/20-1-2014

ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014
ΦΕΚ 135/Β/27-1-2014

ΚΥΑ οικ. 1649/45/14-1-2014

ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014

Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση καρά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α

ΦΕΚ 3263/Β/20-122013
ΦΕΚ 3155/Β/12-122013
ΦΕΚ 235/Α/1-11-2013

Κανονισμός Λειρουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)

Ν. 4269/28-6-2014
ΥΑ 117653/6833/28-11-2014

ΥΑ 115963/6070/22-10-2014

ΚΥΑ οικ. 146896 / 17-10-2014

ΥΑ αρ.πρωτ. 62732/12-12-2013
ΚΥΑ 67659/9-12-2013
Ν. 4203/1-11-2013/Άρθρο 10,
11, 12
ΥΑ 52983/1952/25-9-2013

ΥΑ 46294/8-8-2013

ΥΑ 45964/6-8-2013

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (οργανωτική δομή)
Τροποποίηση της ΚΥΑ 165384/405/30-1-2012 (ΦΕΚ 365 Β') περί υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης δασικής
γης
∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα
(Προδιαγραφές μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού
ΠΕΚΑ με αρ. 1958/2012 (Β'21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α 209)

Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και για τον
Τουρισμό και της Στρατηγικής ΜΠΕ αυτού
Άρθρο 10: Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών
Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1428/1984
Άρθρο 12: Ρυθμίσεις
μεταλλευτικών (επί παραχωρήσεων) και λατομικών θεμάτων
ΦΕΚ 2436/Β/27-9-2013 Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου
10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) "Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και ∆ραστηριοτήτων", ρύθμιση
αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ
ΦΕΚ 2001/Β/14-8-2013 Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις (ΠΠ∆) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 5ης ομάδας
"Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες" του Παραρτήματος V, της υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ. Β' 21) ΥΑ,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες α/α 10

ΦΕΚ-1987/Β/14-8-2013 Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β-της 9ης Ομάδας "Βιομηχανικές
εγκαταστάσεις" υποομάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/14-6- ΦΕΚ-1450/Β/14-6-2013 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της
ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ
2013
IPPC
Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/19-4-2013
ΦΕΚ-964/Β/19-4-2013 Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και
δραστήριοτήτων κατηγορίας Α1 και Α2.
KYA οικ. 48963
ΦΕΚ - 2703/5-10-2012 Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για έργα και
δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ'αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης ΥΠΕΚΑ (β'21), όπως ισχύει με το
άρθρο 2 παραγρ. 7 Ν. 4014/2011
Υ.Α.15277/23-3-2012
ΦΕΚ-1077/Β/9-4-2012 Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β, σύμφωνα με το άρθρο 12
του Ν.4014/2011.

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15

ΦΕΚ-1048/Β/4-4-2012

Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.

Ν. 4061/22-3-2012

ΦΕΚ-66/Α/22-3-2012

Κ.Υ.Α ΗΠ 8353/276/Ε103

ΦΕΚ-415/Β/23-2-2012

Κ.Υ.Α. 165384/405/30-1-2012
Ν. 4042/13-2-2012

ΦΕΚ-365/Β/17-2-2012
ΦΕΚ-24/Α/13-2-2012

Υ.Α. 484/36/Φ.15/17-1-2012

ΦΕΚ-230/Β/9-2-2012

Y.A. 1958/2012

ΦΕΚ-21/Β/13-1-2012

Ν.4014/19-9-2011

ΦΕΚ-209/Α/21-9-2011

Ν. 3937/29-3-2011
Κ.Υ.Α Η.Π. 37338/1807/Ε.103

ΦΕΚ-60/Α/31-3-2011
ΦΕΚ-1495/Β/6-9-2010

∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 37338/1807/2010 Κ.Υ.Α περί "Καθορισμού μέτρων και
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ.
Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης δασικής γής.
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ-ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ (άρθρο 63-ρύθμιση
θεμάτων και δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, μισθώματα).
Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29, παρ.8 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011).
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1, παρ. 4 του Ν.4014/2011.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των
άγριων πτηνών"
Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όπως
ισχύει.
Τροποποίηση της αποφ. Α.Χ.Σ. Νο 378/1994, (ΦΕΚ 705/Β΄/20-9-1994) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
2006/121/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30-12-2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου "για την τροποποίηση
της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών με σκοπό την
προσαρμογή της στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση
και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Χημικών Προϊόντων"
Έγκριση Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ"
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ "για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

Π.∆. 148/2009

Αποφ-87/2007

ΦΕΚ-872/Β/4-6-2007

Αποφ-∆ΙΠΑ∆/οικ.281/Φ200
Π.∆. 51

ΦΕΚ-551/Β/18-4-2007
ΦΕΚ-54/Α/8-3-2007

Αποφ-8668

ΦΕΚ-287/Β/2-3-2007

Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύμφωνα με το άρθ.5 (παρ.Α)
της υπ.αριθμ.13588/725 ΚΥΑ "Μέτρα, όροι & περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ"
(Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ. αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ "Μέτρα, όροι και
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων...κλπ"(Β΄383) και της υπ΄αριθμ.24944/1159/206 ΚΥΑ
"Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων...κλπ" (Β΄791)

Αποφ-Η.Π. 9267/468

ΦΕΚ-286/Β/2-3-2007

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1931), σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ "για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους
μηχανισμούς έργων του Πρωτοκόλλου του Κιότο" του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004.

