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Παρουσιάζεται κατάλογος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
που εκπονήθηκε τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Οι νομοθετικές 
διατάξεις κατηγοριοποιούνται για την ευκολότερη αναζήτησή 
τους. Συνοπτικά αναφέρονται στην εισαγωγή οι βασικές αλλα-
γές που επήλθαν στη ελληνική έννομη τάξη κατά το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα με την ενσωμάτωση βασικών Οδηγιών της 
Ευρ. Ένωσης, που αφορούν το υδάτινο περιβάλλον, ειδικότε-
ρα το θαλάσσιο περιβάλλον, τη διαχείριση των αποβλήτων, την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, την προστασία της φύσης και την ποι-
νική προστασία του περιβάλλοντος.

Εισαγωγή

H νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος εξε-
λίσσεται διαρκώς, ενώ παρά τις εκάστοτε δεσμεύσεις των 
αρμοδίων Υπουργών δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, ώστε η 
εφαρμογή της να είναι ευκολότερη. Η εργασία που ακο-
λουθεί αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση και απο-
τελεσματικότερη εφαρμογή του δικαίου περιβάλλοντος. 
Παρουσιάζεται κατάλογος περιβαλλοντικής νομοθεσί-
ας για τη χρονική περίοδο από τον Ιούνιο 2010 έως τον 
Φεβρουάριο 2013. Οι νομοθετικές διατάξεις είναι κατη-
γοριοποιημένες για ευκολότερη αναζήτηση. Οι σημαντι-
κότερες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο περιβάλλοντος, κα-
τά την ανωτέρω περίοδο, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Α. Υιοθέτηση του Ν 4014/2011 για την επιτάχυνση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. O νόμος αυτός απο-
σκοπεί να επιταχύνει την απαιτούμενη χρονική περίοδο 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία είναι πο-
λύ μεγαλύτερη από την απαιτούμενη περίοδο άλλων 
κρατών μελών της ΕΕ και να μεταφέρει στον ιδιωτικό το-
μέα αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ασκούνταν απο-
κλειστικά από το κράτος. Για παράδειγμα, θα λειτουργή-
σει σώμα ιδιωτών περιβαλλοντικών ελεγκτών, οι οποί-
οι θα ελέγχονται από την ελεγκτική περιβαλλοντική υπη-
ρεσία του ΥΠΕΚΑ. Επίσης εισάγει διαφάνεια στη λειτουρ-
γία των εγκαταστάσεων δημιουργώντας μια ηλεκτρονι-

κή ταυτότητα για κάθε επιχείρηση - εγκατάσταση, ανοι-
κτή στο διαδίκτυο, όπου θα βρίσκει κάθε ενδιαφερόμε-
νος όλες τις περιβαλλοντικές πληροφορίες (άδεια, έλεγ-
χοι, παραβάσεις). Για την εφαρμογή του νόμου αυτού εκ-
δόθηκε μέχρι σήμερα μικρός αριθμός από τις προβλεπό-
μενες Κανονιστικές Πράξεις (εννέα), με συνέπεια την κα-
θυστέρηση της ολοκληρωμένης εφαρμογής του. Οι εκ-
δοθείσες αποφάσεις είναι οι ακόλουθες:

- ΥΑ 1958/2012 κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλογα με τις δυνητικές 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, η οποία συμπληρώ-
θηκε και τροποποιήθηκε με την ΥΑ 20741/2012. Η υπο-
βολή και έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
απαιτείται μόνο στις εγκαταστάσεις που κατηγοριοποιού-
νται στις ομάδες Α1 και Α2. Για τις λιγότερο ρυπαίνου-
σες εγκαταστάσεις απαιτείται μόνο η τήρηση Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

- ΚΥΑ Φ15/4187/266/2012 με την οποία καθορίζονται 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις κατά κλάδο 
δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης - λειτουργίας, 
για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής του Ν 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β΄ Κατηγορία 
του Ν 4014/2011. Η απλή δήλωση από τον υπεύθυνο της 
εγκατάστασης ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικές δε-
σμεύσεις δεν μπορεί ν΄ αποτελέσει εχέγγυο για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, αν δεν λειτουργήσει άμεσα 
και παράλληλα αποτελεσματικός περιβαλλοντικός έλεγ-
χος με πολιτική βούληση για επιβολή κυρώσεων στους 
παραβάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει ενισχυθεί ο περιβαλ-
λοντικός έλεγχος, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί το προ-
βλεπόμενο από τον Νόμο πδ/γμα για τη λειτουργία των 
ιδιωτών περιβαλλοντικών ελεγκτών, αλλ’ ούτε έχει εκ-
φρασθεί πολιτική βούληση επιβολής αποτρεπτικών κυ-
ρώσεων στους παραβάτες.

- ΥΑ 15277/2012 η οποία καθορίζει τις διαδικασίες για την 
ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) και στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
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Δεσμεύσεις έγκρισης επέμβασης σε δάση και δασικές 
εκτάσεις.

- ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2703/5.10.2012) Προδιαγραφές 
περιεχομένου αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας 
Α΄ της ΥΑ 1958/2012.

- ΚΥΑ 59845/2012 η οποία καθορίζει Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τουριστικές εγκατα-
στάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής.

- ΚΥΑ 198015/2012 με την οποία καθορίζονται Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ειδικά για Σταθμούς 
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. 

- ΥΑ 21697/2012 με την οποία συγκροτήθηκε το Κεντρικό 
Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, με σκο-
πό να επιταχύνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση στις 
περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότερες συναρμόδι-
ες υπηρεσίες και φορείς γνωμοδότησης.

- ΚΥΑ 21398/2012 με την οποία ιδρύεται ειδικός δικτυα-
κός τόπος για την ανάρτηση των Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και ανανέωσης 
ή τροποποίησης αυτών. Ο δικτυακός αυτός τόπος λει-
τουργεί ήδη και είναι προσβάσιμος από την ιστοσελίδα 
του ΥΠΕΚΑ: www.ypeka.gr

Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας πλαίσιο για την ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση 2008/50 με την ΚΥΑ 14122/2011. Για πρώ-
τη φορά τίθενται στόχοι και λαμβάνονται μέτρα για τα μι-
κρά αιωρούμενα σωματίδια που είναι τα πλέον επικίνδυ-
να για τη δημόσια υγεία.

Γ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας πλαίσιο για τη διαχείριση 
των αποβλήτων 2008/98 με τον Ν 4042/2012. Για την 
εφαρμογή του νόμου θα εκδοθούν κανονιστικές πρά-
ξεις, που θα αντικαταστήσουν το ισχύον νομικό πλαίσιο. 
Εισάγεται η αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων, ήτοι η 
υποχρέωση της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, στη 
συνέχεια η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανά-
κτηση και ως τελευταία επιλογή, η απλή διάθεση με υγει-
ονομική ταφή.

Διαμορφώθηκε το πλαίσιο για την αδειοδότηση συστη-
μάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εκ-
σκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ - μπάζα) 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103/2010. Το ΥΠΕΚΑ καθυστέρησε 
πολλά χρόνια την έκδοση της απόφασης αυτής. Με βά-
ση την ανωτέρω ΚΥΑ αδειοδοτήθηκαν ήδη τρία συστή-
ματα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ στη βό-
ρεια Ελλάδα.

Δ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας για την ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος με τον Ν 4042/2012. Νομιμοποιείται 
η συμμετοχή του κοινού σε ποινικές δίκες ως πολιτική 
αγωγή είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως οργανωμένοι 

επιστημονικοί, περιβαλλοντικοί, επαγγελματικοί φορείς. 
Το περιβαλλοντικό έγκλημα αντιμετωπίζεται με τα μέ-
σα της ποινικής δίωξης και προστασίας. Ενισχύονται οι 
αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και επε-
κτείνονται και στην ποινική διαδικασία, προκειμένου να 
καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό 
έγκλημα. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν αρμο-
διότητα για όλη τη χώρα. Η προκαταρκτική εξέταση και η 
προανάκριση των εγκλημάτων ενεργούνται και από τους 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, συνεπικουρούμενους, εφ΄ 
όσον χρειαστεί και μετά από πρόσκλησή τους, από τους 
κατά περίπτωση αρμοδίους γενικούς ή ειδικούς προανα-
κριτικούς υπαλλήλους, πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την 
εποπτεία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, στην περι-
φέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος τέλεσης. Ειδικά για 
τα κακουργήματα που προβλέπονται στον Ν 4042/2012, 
η κατ΄ άρθ. 253 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) 
έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια μορ-
φών έρευνας, που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθ. 
253Α ΚΠΔ και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται με αυτές. 

Ε. Ενσωμάτωση της Οδηγίας - Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική 2008/56 με τον Ν 3983/2011. Σε εφαρμο-
γή του νόμου αυτού εκδόθηκαν οι κανονιστικές πράξεις:

- ΥΑ 160182/2011, με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός 
Λειτουργίας Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Στρατηγικής. 

- ΥΑ 110428/2012, με την οποία συγκροτείται η Εθνική 
Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής.

- ΚΥΑ 1002/2012 σχετικά με την ενημέρωση του κοι-
νού και τη δημόσια διαβούλευση για στοιχεία θαλάσ-
σιας στρατηγικής.

- ΥΑ 1175/2012, με την οποία εγκρίνονται περιβαλλοντι-
κοί στόχοι και δείκτες.

Στ. Έκδοση Κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή της 
Οδηγίας - Πλαίσιο για τα νερά. Με βάση τις παρεχόμε-
νες εξουσιοδοτήσεις από τον Ν 3199/2003, ο οποίος εν-
σωμάτωσε την Οδηγία - Πλαίσιο για τα νερά 2000/60, 
εκδόθηκαν οι ακόλουθες κοινές υπουργικές αποφάσεις: 

- ΚΥΑ 140384/2011 με την οποία ορίζεται το εθνικό δί-
κτυο για την παρακολούθηση της ποιότητας και της 
ποσότητας των υδάτων. Επτά φορείς αναλαμβάνουν τη 
διενέργεια των μετρήσεων υπό την καθοδήγηση και συ-
ντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ). Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για 
το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 
με 25 εκ. ευρώ.

- ΚΥΑ 145116/2011 με την οποία καθορίζονται τα μέτρα, 
οι όροι και οι διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Η ΚΥΑ αυτή απο-
τελεί μέτρο αντιμετώπισης του αυξανόμενου προβλήμα-
τος της λειψυδρίας και ξηρασίας, που λόγω της κλιματι-
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κής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη ανα-
μένεται να αυξάνεται διαρκώς.

- ΚΥΑ 150559/2011 με την οποία καθορίζονται οι διαδικα-
σίες και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες υποχρεούνται να 
υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης 
υδάτων, όσοι δεν έλαβαν προγενέστερη άδεια σύμφωνα 
με τον προγενέστερο Ν 1739/1987. Η ΚΥΑ αυτή τροπο-
ποιήθηκε τέσσερεις φορές μέχρι σήμερα (4η τροποποίηση 
ΚΥΑ 11084, ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), παρατείνοντας το 
χρονικό σημείο στο οποίο μπορεί να κατατεθεί σχετική 
αίτηση αδειοδότησης  μέχρι τις 15 Μαΐου 2013.

- ΚΥΑ 38317/1621/Ε 103/2011 με την οποία καθορίζονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ελάχιστα κριτήρια επιδό-
σεων των αναλυτικών μεθόδων για τη χημική ανάλυ-
ση και παρακολούθηση των υδάτων. Με την ΚΥΑ αυ-
τή ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 
2009/90.

- ΥΑ 1811/2011 με την οποία ορίζονται οι ανώτατες επι-
τρεπόμενες τιμές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύ-
πων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια 
ύδατα, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 39626/2208/2009. 

- ΚΥΑ 51354/641/Ε103/8.12.2010 με την οποία καθορί-
σθηκαν τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος για τις 
συγκεντρώσεις Ρύπων και Ουσιών Προτεραιότητας στα 
επιφανειακά νερά. Ενσωματώνεται στην ελληνική έννο-
μη τάξη η Οδηγία 2008/105, με την οποία τροποποιήθη-
κε η Οδηγία 2000/60.

- Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 28.9.2010 με την 
οποία καθορίστηκαν οι 45 Λεκάνες Απορροής Ποταμών 
(ΛΑΠ) της χώρας στα 14 υδατικά της διαμερίσματα.  

- ΚΥΑ 106253/2010 με την οποία συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 
19652/106/1999 που προσδιορίζει τα νερά που υφίστα-
νται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης και συμπε-
ριλαμβάνει στον κατάλογο ευπρόσβλητων ζωνών, που 
καθορίσθηκε με την ΚΥΑ 16190/1335/1997, τη λεκάνη 
απορροής του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας.

Η. Έκδοση του Ν 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποι-
κιλότητας. Στο άρθ. 9 του νόμου αυτού περιλαμβάνεται 
πλήρης κατάλογος των προστατευόμενων περιοχών της 
χώρας. Ο νόμος προβλέπει εργαλεία και μέσα για τη συ-
γκέντρωση δεδομένων για την Ελληνική βιοποικιλότητα, 
την παροχή αντισταθμιστικών οφελειών στις τοπικές κοι-
νωνίες, που λόγω του ότι τυχαίνει να διαθέτουν πλού-
σια βιοποικιλότητα στερούνται της δυνατότητας οικονο-
μικής ανάπτυξης της περιοχής τους και δίνει αποφασιστι-
κές αρμοδιότητες στην Επιτροπή «Φύση 2000». Για την 
εφαρμογή του νόμου προβλέπεται έκδοση μεγάλου αριθ-
μού κανονιστικών πράξεων, η έκδοση των οποίων έχει 
ιδιαίτερα καθυστερήσει.

1. Γενικά

ΚΥΑ 2/91093/ΔΥΕΠ/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3490/31.12.2012) 
Καθορισμός φορέων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ελεγχόμενων από 
τη Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) 
Υπουργείου Οικονομικών.

ΥΑ 4503/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3184/30.11.2012) Καταγραφή, συ-
στηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, 
προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους 
σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 2 εδάφ. β΄ Ν 3889/2010 
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182).

ΠΔ 126/2012 (ΦΕΚ Α΄ 227/16.11.2012) Καθορισμός των 
προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδι-
κές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστά-
σεις σύμφωνα με τον Ν 3982/2011, θέσπιση των κανόνων 
που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών 
και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία 
πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο.

ΚΥΑ 54902/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2966/7.11.2012) Τροποποίηση 
και κωδικοποίηση ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001 Σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων με τίτλο: «Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον» (ΦΕΚ Β΄ 35), 
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 121308/18.7.2008 (ΦΕΚ 
Β΄ 1499) και την ΚΥΑ 166200/24.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 361).

ΚΥΑ 4019/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2755/11.10.2012) Τροποποίηση 
ΚΥΑ 5585/27.8.2010 Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013 στις Υπηρεσίες: 
Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, 
Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, Δ/νση 
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και Δ/
νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας και Δ/νση 
Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της 
Ειδικής Γραμματείας Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β΄ 1492).

ΚΥΑ Ζ3-1531/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1306/18.4.2012) Καθορισμός 
προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρι-
σμών1 σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες.

1.  Άρθ. 1 ΚΥΑ Ζ3-1531/2012: «1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους 
όρους, τους οποίους πρέπει να πληρούν στερεά πλαστικά προϊόντα, 
στην περίπτωση που διατίθενται στους καταναλωτές ως βιοδιασπώμε-
να ή/και με ανάλογου περιεχομένου περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς. 
2(3). “Περιβαλλοντικός ισχυρισμός”: δήλωση, σύμβολο, λογότυπος 
ή εικόνα που υποδεικνύει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ενός 
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Ν 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012) Ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ2. Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμά-
των Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων3, ρύθμιση αυ-

προϊόντος. Ένας περιβαλλοντικός ισχυρισμός μπορεί να γίνει μέσω 
επισήμανσης του προϊόντος ή της συσκευασίας του προϊόντος, μέ-
σω συνοδευτικών φυλλαδίων του προϊόντος, τεχνικών φυλλαδίων, 
διαφήμισης, δημόσιας προβολής, τηλεπωλήσεων καθώς επίσης με 
τη χρήση ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων, όπως το διαδίκτυο».

2.  Ίδετε ενότητα Α΄, Ποινική προστασία περιβάλλοντος (ενσωμάτωση 
κοινοτικής Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) - Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νό-
μου: Οι ρυθμίσεις του Ν 1650/1986 θεωρήθηκαν πρωτοποριακές σε 
σχέση με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας 
που ίσχυε σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότε-
ρα το άρθ. 28 με την ποινικοποίηση των περιβαλλοντικών αδικημά-
των. Σήμερα οι περισσότερες σύγχρονες νομοθεσίες των κρατών με-
λών έχουν υιοθετήσει ποινικές διατάξεις για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Ωστόσο, οι προβλεπόμενες κυρώσεις διαφέρουν ανά-
λογα με το κράτος μέλος, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβα-
ρές διαφορές σε ό,τι αφορά το επίπεδο των επιβαλλόμενων κυρώ-
σεων για παρεμφερή ή ταυτόσημα αδικήματα. Το περιβαλλοντικό 
έγκλημα συχνά έχει διασυνοριακό χαρακτήρα ή επιπτώσεις. Κατά 
συνέπεια, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες μπορούσαν να εκμεταλλεύ-
ονται προς όφελός τους τις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των νομο-
θεσιών των επιμέρους κρατών μελών. Το πρόβλημα αυτό αντιμετω-
πίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανάληψη της δέου-
σας νομοθετικής δράσης και την υιοθέτηση της Οδηγίας 2008/99/
ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε μεριμνά σύμφωνα με το άρθ. 191 
παρ. 2 της ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης για την ΕΕ (πρώην 
174 παρ. 2 ΣΕΚ) για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
του περιβάλλοντος και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που διασφα-
λίζουν την πλήρη εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει σχετικά με 
την προστασία του περιβάλλοντος. Η Οδηγία 2008/99/ΕΚ αφορά 
αποκλειστικά και μόνο αυτό που δεν μπορούν να επιτύχουν ικανο-
ποιητικά τα κράτη μέλη χωριστά, δηλ. την καθιέρωση ενιαίου ελά-
χιστου πλαισίου ποινικής προστασίας για ολόκληρη την ΕΕ, μέσω 
του οποίου να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη προστασία του 
περιβάλλοντος, θεσπίζοντας παράλληλα κοινές αρχές και προσεγ-
γίσεις για τα κράτη μέλη.

3. τις νέες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που εισάγο-
νται, καθιερώνονται τα εξής: Απαλλαγή από τη διαδικασία των μελε-
τών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων 
που έχουν τοπικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κατάργηση της 
υφισταμένης υποκατηγορίας Β3 (4.200 φάκελοι ετησίως). Κατάργηση 
της προμελέτης, η οποία πλέον καθίσταται προαιρετική (περίπου 2.800 
φάκελοι ετησίως). Μείωση των έργων και δραστηριοτήτων, για τα 
οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ξεκάθαρη κατάταξη 
των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες βαρύτητας επιπτώσεων 
στο περιβάλλον (A1, A2 και B) σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Κατάργηση συνυπογραφών άλλων Υπουργών 
(διαδικασία που συνήθως διαρκεί 2-3 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι 
εν τω μεταξύ δεν θα υπάρξει αλλαγή κάποιου Υπουργού). Κατάργηση 
αλληλοεπικαλυπτόμενων αδειοδοτήσεων (όπως π.χ. η άδεια διάθε-
σης λυμάτων και οι άδειες διαχείρισης αποβλήτων κ.λπ.), που απο-
τελούν γραφειοκρατικά βαρίδια για τις επιχειρήσεις. Οι άδειες αυτές 
ενσωματώνονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
Σαφής καθορισμός του περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά υποκατηγο-
ρία (Α1 ή Α2) και ανά ομάδα έργων/δραστηριοτήτων, όπως επίσης και 
του περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα συντάσσονται σε τυπο-
ποιημένη βάση και ει δυνατόν υπό μορφή πινάκων και προεπιλεγμέ-
νων απαντήσεων (check list), ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα τους. 

θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ν 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182/14.10.2010) Χρηματοδότηση 
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. 

Ν 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010) Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα διαύγεια». 

2. Ατμόσφαιρα

ΚΥΑ ΗΠ 48416/2037/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2516/7.11.2011) 
Μέτρα και όροι για την αποθήκευση διοξειδίου του άν-
θρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς -Τροποποίηση της 
ΚΥΑ 29457/1511/2005 (Β’ 992), του Π.Δ. 51/2007 (Α’ 54) 
και του Π.Δ. 148/2009 (Α’ 190), σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ε. Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 “σχετικά 
με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλο-
γικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδη-
γίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ε. 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 200/60/ΕΚ, 2001/80/
ΕΚ, 2004/35/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006.

ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 488/30.3.2011) 
Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2008/50.

ΚΥΑ ΗΠ 57495/2959/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 2030/29.12.2010) 
Τροποποίηση της ΚΥΑ 54409/2632/2004 «Σύστημα εμπο-
ρίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου...», σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/101 για 
την ένταξη στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου των αεροπορικών δραστηριοτήτων,  
και της Οδηγίας 2009/29 για την επέκταση του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
της Κοινότητας.

3. Νερά

3.1 Θάλασσα
ΥΑ Φ531.5-5/2013 (ΦΕΚ Β΄ 357/19.2.2013) Καθιέρωση 
τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων4.

Ίδετε επίσης σχετικά την ανάλυση του Γ. Μπάλια  (4.8.2011) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση στην ιστοσελίδα: «Παρατηρητήριο για 
τη μεταλλευτική δραστηριότητα» http://antigoldgreece.wordpress.
com/2011/08/04/balias/

4.  Άρθ. 1 ΥΑ: «3. Με το Βιβλίο εφοδιάζεται υποχρεωτικά κάθε πλοίο 
ολικής χωρητικότητας 400 (gt) και άνω και κάθε πλοίο, το οποίο πι-
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ΚΥΑ 531.5-5/2013 (ΦΕΚ Β΄ 139/29.1.2013) Αποδοχή 
τροποποιήσεων στα Παραρτήματα Ι, II, IV, V και VI της 
Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από 
πλοία 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 
του 1978 που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78).

ΠΔ 8/2013 (ΦΕΚ Α΄ 27/31.1.2013) Αποδοχή τροποποιή-
σεων στα Παραρτήματα V του Πρωτοκόλλου του 1978 της 
Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από 
πλοία 1973 (αναθεωρημένο Παράρτημα V ΔΣ MARPOL 
73/78).

ΚΥΑ 531.5-6/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3266/6.12.2012) Αποδοχή 
τροποποιήσεων στα Παραρτήματα IV και VI της Διεθνούς 
Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία του 
19735, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 
1978, που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78).

ΚΥΑ 531.5-6/ΑΣ 3432/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2936/2.11.2012) 
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του 
Πρωτοκόλλου του 1997, το οποίο τροποποιεί τη Διεθνή 
Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία του 
1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 
1978 που σχετίζεται με αυτή (Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών 
Βορείου Αμερικής).

ΚΥΑ 531.5-6/ΑΣ 3431/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2936/2.11.2012) 
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VI του 
Πρωτοκόλλου του 1997, το οποίο τροποποιεί τη Διεθνή 
Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία 
1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 
1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένος Τύπος του 
Συμπληρώματος στο ΔΠΠΡΑ).

ΥΑ 1175/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2939/2.11.2012) Έγκριση περι-
βαλλοντικών στόχων και δεικτών για τα θαλάσσια ύδα-
τα, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθ. 10 Ν 3983/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 144).

ΥΑ 253/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2734/10.10.2012) Έγκριση χη-
μικής διασκορπιστικής ουσίας πετρελαιοκηλίδων 
«SUPERDISPERSANT 25».

ΥΑ 4113.290/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2366/24.8.2012) Αποδοχή 
οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα 
Ασφαλούς Διαχείρισης από τις Αρχές (ISM CODE)6, 

στοποιείται να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα, που πραγματο-
ποιεί ταξίδια σε λιμάνια ή υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς στη 
δικαιοδοσία άλλων Μερών της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 
καθώς και κάθε μόνιμη και πλωτή εξέδρα που απασχολείται στην 
εξερεύνηση και εκμετάλλευση του πυθμένα της θάλασσας. 4. Στο 
Βιβλίο καταχωρείται κάθε εργασία απόρριψης, διάθεσης, ή ολοκλη-
ρωμένης αποτέφρωσης των απορριμμάτων που παράγονται κατά τη 
λειτουργία του πλοίου».

5.  Με τον Ν 1269/1982 (ΦΕΚ Α΄ 89) κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση 
«Πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 1973 και του 
Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78 (βλ. ιστοσελίδα του ΙΜΟ 
(International Maritime Organization) www.imo.org).

6.  Ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης για την Ασφαλή 
Λειτουργία των πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Διεθνής 
Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης - ISM) υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ 

όπως οι οδηγίες αυτές υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), σύμφωνα με την απόφ. Α 
1022(26)/2.12.2009.

ΠΔ 78 /2012 (ΦΕΚ Α΄ 136/14.6.2012) Τροποποίηση και 
συμπλήρωση ΠΔ 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2002/59/ΕΚ του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος 
παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενη-
μέρωσης”» (ΦΕΚ Α΄ 66) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2011/15/ ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2011.

Ν 4037/2012 (ΦΕΚ Α΄ 10/30.1.2012) Για την προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2005/35/ΕΚ του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από 
τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων 
των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (ΕΕ L 
255), η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/
ΕΚ του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 280) και άλλες διατάξεις.

ΚΥΑ 1002/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2377/27.8.2012) Ενημέρωση του 
κοινού και δημόσια διαβούλευση για στοιχεία θαλάσσι-
ας στρατηγικής.

ΥΑ 110428/2012 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 189/11.4.2012) Συγκρότηση 
Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Στρατηγικής.

ΥΑ 160182/2011 (ΦΕΚ Β΄ 3186/30.12.2011) Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας 
Στρατηγικής.

Ν 3983/2011 (ΦΕΚ Α΄ 144/17.6.2011) Εθνική στρατηγι-
κή για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2008 και άλλες διατάξεις.

3.2 Γλυκά νερά

ΠΔ 12/2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.6.2012) Εγκριση κατα-
λόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός 
όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδει-
ξη των μικρών παράκτιων υγροτοπων που περιλαμβά-
νονται σε αυτόν.

ΥΑ 3590/ΕΥΔ και ΠΛΑΠ 136/2012 (ΦΕΚ Β΄ 356/17.2.2012) 
Τροποποίηση της ΥΑ 14412/ΕΥΔ και ΠΤΣ 869/1.4.2010 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας για τη Χρηματοδότηση/Επιχορήγηση της 

με την απόφ. Α.741(18) και έγινε υποχρεωτικός λόγω της θέσης σε 
εφαρμογή την 1η Ιουλίου 1998 του κεφ. IX της SOLAS για τη διαχεί-
ριση της Ασφαλούς Λειτουργίας των πλοίων. Ο Κώδικας ISM απο-
τελεί ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία 
των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης. Κατάλληλη οργάνωση 
της διαχείρισης, στην ξηρά και στη θάλασσα, απαιτείται για να δια-
σφαλισθούν επαρκή πρότυπα ασφάλειας και πρόληψης της ρύπαν-
σης. Μία συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης από τους υπεύ-
θυνους της διαχείρισης των πλοίων είναι ως εκ τούτου αναγκαία.
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ως 
Φορέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0022): 
«Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πό-
ρων Νομού Ροδόπης» από πόρους του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 
περιόδου 2004-2009, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
ΕΟΧ περιόδου 2009- 2014 και του Εθνικού Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΔ 4 /2012 (ΦΕΚ Α΄ 6/19.1.2012) Τροποποίηση του ΠΔ 
85/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων 
για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Υδρευση 
Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγ-
μα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» (ΦΕΚ Α΄ 73), όπως αυτό ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με το ΠΔ 56/2006 (ΦΕΚ Α΄ 60).

ΚΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2017/9.9.2011) Ορισμός 
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων 
(σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται 
στη λειτουργία τους κατά το άρθ. 4 παρ. 4 Ν 3199/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 280).

ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011) Διαδικασίες, 
όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφι-
στάμενα δικαιώματα χρήσης νερού. Τροποποιήθηκε με τις 
ΚΥΑ: α) 160143/2011, β) 110424/2012, γ) 110613/2012, 
δ) 11084/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012).

ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 354/8.3.2011) Καθορισμός 
μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμο-
ποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις.

ΚΥΑ 51354/641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1909/8.12.2010) 
Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) 
για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προ-
τεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα.

Απόφ. Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 706/2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1383/2.9.2010) Καθορισμός των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων 
Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους. 

4. Απόβλητα

4.1 Στερεά απόβλητα

Ν 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012) Ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ. Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ7. Ρύθμιση θεμά-

7.  Ίδετε ενότητα Β΄ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων (εν-
σωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ), Αιτιολογική Έκθεση στο 
Σχέδιο του Νόμου: Εισάγονται στο εθνικό μας δίκαιο, νέοι ορισμοί 

των Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

ΚΥΑ Δ1/Α/10839/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1667/16.5.2012) Εξειδίκευση 
πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των 
ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθ. 17 παρ. 2 Ν 4062/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 70) (αναφέρεται στην παραγωγή βιοντίζελ από από-
βλητα).

ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537/8.5.2012) Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 6/10.11.2011 (ΑΠ 4095.82) Διευκρινίσεις 
σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμ-
φωνα με το άρθ. 12 Ν 4014/2011.

ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1625/11.10.2010) 
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί-
ριση  των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσω-
ρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 
2006/66 και 2008/103.

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1312/24.8.2010) 
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί-
ριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κα-
τεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

4.2 Λύματα

ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 354/8.3.2011) Καθορισμός 
μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμο-
ποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις.

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 1589/3.11.2011 (Ειδ. Γραμματεία 
Υδάτων) Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της 
ΚΥΑ 45116/2.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 354/2011) «Καθορισμός μέ-
τρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 
μετά την έκδοση του Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011).

Καθορισμός αποδεκτών για διάθεση λυμάτων  
(από Ιανουάριο 2010 έως Ιανουάριο 2013)

ΥΑ Δ16γ/381/5/44/Γ/2012 (ΦΕΚ Β΄ 286/13.2.2012) Έγκριση 
του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης 
(ΕΚΛΔΑ) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

όπως ο ορισμός του αποβλήτου, ο ορισμός του επικίνδυνου αποβλή-
του, ο ορισμός της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, η επανα-
χρησιμοποίηση, η ανάκτηση, η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ο 
ορισμός των βιολογικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) κ.λπ. Στη συ-
νέχεια, ορίζονται με σαφήνεια τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία διά 
της κανονιστικής διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χαρακτηρί-
ζει ως υποπροϊόντα ορισμένα απόβλητα καθώς και ο χαρακτηρισμός 
ή αποχαρακτηρισμός αποβλήτων, δηλ. πότε ορισμένα απόβλητα θα 
παύουν να αποτελούν απόβλητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ακόμη με τη θέσπιση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος 
διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό και τον 
κάτοχο των αποβλήτων ή τους προηγούμενους κατόχους ή παρα-
γωγούς του προϊόντος, από τους οποίους προέκυψαν τα απόβλητα.
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Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας ΔΔΥΚΜ/Β3/
Φ75/2783/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 508/23.8.2012) Καθορισμός 
υδάτινου ενδιάμεσου αποδέκτη για τη διάθεση επεξερ-
γασμένων αστικών μη επικίνδυνων λυμάτων των ΤΚ Αγ. 
Λουκά, Εσωβάλτων, Σταυροδρομίου και Ακρολίμνης της 
ΔΕ ΚΡ. Βρύσης του Δήμου Πέλλας Ν. Πέλλας.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής 01α/77/2012 
(ΦΕΚ Δ΄ 105/2.3.2012) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων βιολογικού καθαρι-
σμού Δήμου Αριστοτέλη.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου 318/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 
107/2.3.2012) Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη και όρων 
διάθεσης υγρών αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων των Δήμων Νικ. Σκουφά και Αρταίων 
(τ. Δ. Αράχθου και Αμβρακικού) Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου (τροποποίηση και διόρθωση 
απόφ. Νομάρχη Άρτας ΔΥΠ 4747/23.12.2009).

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 2852/2012 (ΦΕΚ 
Δ΄ 349/31.5.2012) Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επε-
ξεργασμένων λυμάτων οικισμού Παντάνασσας Δήμου 
Αμαρίου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 2841/2012 (ΦΕΚ 
Δ΄ 349/31.5.2012) Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επε-
ξεργασμένων λυμάτων οικισμού Πατσού Δήμου Αμαρίου 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 2860/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 
349/31.5.2012) Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξερ-
γασμένων λυμάτων οικισμού Αποστόλων - Αγ. Φωτεινής 
Δήμου Αμαρίου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 2857/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 
349/31.5.2012) Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξερ-
γασμένων λυμάτων οικισμού Βολεωνών Δήμου Αμαρίου 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης 4103/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 
281/2.5.2012) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμέ-
νων λυμάτων οικισμών Αγ. Πελαγίας, Λυγαριάς, Μαδέ, 
Αχλάδας, Αμμουδίου, Μονοναύτη, Ξηροκάμπου και 
Ψαρομούρας Δήμου Μαλεβιζίου.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης 4104/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 
281/2.5.2012) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμέ-
νων λυμάτων οικισμών Καρτερού, Βαθειανού Κάμπου 
και Κοκκίνι Χάνι Δήμου Χερσονήσου.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 6906/2011 (ΦΕΚ Δ΄ 
566/30.12.2011) Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επε-
ξεργασμένων λυμάτων οικισμών Πανόρμου και Ρούμελη 
Δήμου Μυλοποτάμου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, 
το ρέμα Γεροποτάμου.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου 12711/2011 
(ΦΕΚ Δ΄ 465/11.11.2011) Καθορισμός αποδέκτη διάθε-
σης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της μονάδας επε-

ξεργασίας Δημοτικής Ενότητας Πεζών Δήμου Αρχανών 
- Αστερουσίων.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου 38758/1659/2011 
(ΦΕΚ Δ΄ 199/17.6.2011) Καθορισμός ρέματος Κωκυτού 
ως ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών 
λυμάτων Δήμου Παραμυθιάς με τελικό αποδέκτη τον πο-
ταμό Αχέροντα και των όρων διάθεσης αυτών.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας 10098/10/2011 (ΦΕΚ 
Δ΄ 166/14.6.2011) Χαρακτηρισμός αποδέκτη αστικών λυ-
μάτων ΤΚ Αρτέμιδος Δήμου Ζαχάρως.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 1769/2011 (ΦΕΚ 
Δ΄ 155/7.6.2011) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμέ-
νων λυμάτων οικισμού Μελάμπων Δήμου Αγ. Βασιλείου.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης 1770/2011 (ΦΕΚ Δ΄ 
155/7.6.2011) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων 
λυμάτων οικισμών Κισσός, Κισσού Κάμπος, Ακτούντα, 
Βάτος, Άρδακτος Δήμου Αγ. Βασιλείου.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Γ8/347/2011 
(ΦΕΚ Δ΄ 79/10.5.2011) Καθορισμός αποδέκτη των επε-
ξεργασμένων αστικών λυμάτων του Δήμου Σουλίου και 
των όρων διάθεσής τους.

Απόφ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Γ21/2698/2011 
(ΦΕΚ Δ΄ 74/4.5.2011) Καθορισμός αποδέκτη επεξεργα-
σμένων αποβλήτων ιχθυοτροφείου και καθορισμός των 
όρων διάθεσής τους.

Απόφ. Νομάρχη Ρεθύμνου 3601/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
719/31.12.2010) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργα-
σμένων λυμάτων οικισμών Δήμου Λάμπης.

Απόφ. Νομάρχη Ρεθύμνου 1365/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
719/31.12.2010) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμέ-
νων λυμάτων οικισμών Μύρθιος, Σελλί και Πρασσιές 
Δήμου Ρεθύμνου.

Απόφ. Νομάρχη  Άρτας ΔΥΠ 3139 σχετ. 3152/2010 
(ΦΕΚ Δ΄ 711/31.12.2010) Καθορισμός αποδέκτη και 
όρων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ 
Βιολογικού Καθαρισμού των ΔΔ Κομποτίου, Σελλάδων, 
Αγ. Νικολάου Δήμου Κομποτίου και ΔΔ Πέτα, Αγ. 
Δημητρίου Δήμου Πέτα.

Απόφ. Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ 75/14764/2010 
(ΦΕΚ Δ΄ 667/13.12.2010) Καθορισμός ενδιάμεσου απο-
δέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικι-
σμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας και Παλαιφύτου Δήμου 
Μεγ. Αλεξάνδρου.

Απόφ. Επάρχου Κω 1012/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 570/1.11.2010) 
Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των 
υγρών αστικών λυμάτων οικισμού ΔΔ Κεφάλου Δήμου 
Ηρακλειδών νήσου Κω Ν.  Δωδεκανήσου.

Απόφ. Νομάρχη Καστοριάς ΔΥ/2442/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
510/29.9.2010) Καθορισμός του ποταμού Αλιάκμονα ως 
αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων και λυ-
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μάτων οικισμού Κρανοχωρίου Δ. Νεστοοίου. Καθορισμός 
σημείων εκβολής επεξεργασμένων υγρών αστικών απο-
βλήτων και λυμάτων. Απαιτούμενοι ειδικοί όροι διάθεσης.

Απόφ. Αντινομάρχη Κυκλάδων 3408/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
643/1.12.2010) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης 
λυμάτων μονάδας αφαλάτωσης ξενοδοχειακής μονάδας 
στη θαλάσσια περιοχή Βρόσκοπος στη νήσο Κέα.

Απόφ. Νομάρχη Καρδίτσας 1162/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
515/30.9.2010) Περί καθορισμού αποδέκτη και ειδικών 
όρων διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργα-
σίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Άγ. Αθανάσιος στη Θέση 
Πλύστρες ΔΔ Λαμπερού Δήμου Πλαστήρα.

Απόφ. Νομάρχη Καρδίτσας 1163/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
515/30.9.2010) Περί καθορισμού αποδέκτη και ειδικών 
όρων διάθεσης των λυμάτων εγκατάστασης επεξεργασί-
ας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Νεβρόπολης στη θέση Ράχη ΔΔ 
Κρυονερίου Δήμου Νεβρόπολης.

Απόφ. Νομάρχη Φλώρινας 1743/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
500/28.9.2010) Καθορισμός ρέματος Ασπρόρεμα ως ενδι-
άμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων 
των ΤΔ Υδρούσας, Άνω Υδρούσας και Δροσοπηγής Δήμου 
Περάσματος με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Σακουλέβα.

Απόφ. Νομάρχη Φλώρινας 201/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 500/28.9.2010) 
Καθορισμός ρέματος Παλιόρεμα ως ενδιάμεσου αποδέκτη 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων ΤΔ Λεπτοκαρυάς Δήμου 
Περάσματος με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Σακουλέβα.

Απόφ. Νομάρχη Φλώρινας 202/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
514/30.9.2010) Καθορισμός ρέματος Παλιόρεμα ως εν-
διάμεσου αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων 
των ΤΔ Αμμοχωρίου, Περάσματος και Κολχικής Δήμου 
Περάσματος με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Σακουλέβα.

Απόφ. Νομάρχη Φλώρινας 920/2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1846/24.11.2010) Τροποποίηση απόφ. Νομάρχη 
Φλώρινας 8036/27.11.2001 (ΦΕΚ Β΄ 84/30.1.2002) στο 
σκέλος που αφορά στη διάθεση των επεξεργασμένων 
αστικών λυμάτων ΤΔ Αγ. Παντελεήμονα.

Απόφ. Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/10332/2010 
(ΦΕΚ Δ΄ 497/23.9.2010) Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέ-
κτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων οικισμών Πέλλας 
και Νέας Πέλλας Δήμου Πέλλας.

Απόφ. Νομάρχη Θεσσαλονίκης 30/2885/2010 (ΦΕΚ 
Β΄ 1079/15.7.2010) Καθορισμός χρήσεων επιφανεια-
κών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων 
και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. 
Θεσσαλονίκης.

Απόφ. Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/3962/2010 (ΦΕΚ 
Δ΄ 250/14.5.2010) Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη 
επεξεργασμένων λυμάτων των σφαγείων της εταιρίας «Ι. 
Δημητριάδη & Σία ΟΕ».

Απόφ. Νομάρχη Ηρακλείου 1917/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
196/16.4.2010) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμέ-
νων λυμάτων Δήμου Αρκαλοχωρίου.

Απόφ. Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/21168/09/2010 
(ΦΕΚ Δ΄ 204/21.4.2010) Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέ-
κτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων οικισμών Νέου 
Αγίου Αθανασίου και Ζερβής.

Απόφ. Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/21150/09/2010 
(ΦΕΚ Δ΄ 202/19.4.2010) Καθορισμός ενδιάμεσου απο-
δέκτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων οικισμών 
Άρνισσας και Νέων Ξανθογείων.

Απόφ. Νομάρχη Λακωνίας 2397/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
432/2.9.2010) Καθορισμός αποδέκτη επεξεργασμένων 
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων περιοχής Δήμου 
Μολάων.

Απόφ. Νομάρχη Ευβοίας 6731/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
373/23.7.2010) Ανάκληση απόφ. 11636/30.11.2006 
(ΦΕΚ Δ΄ 21/2007) περί χαρακτηρισμού αποδέκτη διά-
θεσης επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλή-
των και λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή εκβολή υγροβι-
ότοπου Κολοβρέχτη στα όρια Δήμων Νέας Αρτάκης και 
Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.

Απόφ. Αντινομάρχη Κυκλάδων 2581/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
315/21.6.2010) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης 
λυμάτων μονάδας βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κέας 
στη θαλάσσια περιοχή Παλιό Νταμάρι στην Κορησσία 
στη νήσο Κέα.

Απόφ. Νομάρχη Καρδίτσας 1047/2010 (ΦΕΚ Β΄ 
781/4.6.2010) Περί καθορισμού αποδέκτη και ειδικών 
όρων διάθεσης των λυμάτων εγκατάστασης επεξεργασί-
ας λυμάτων (ΕΕΛ) ΔΔ Δρακότρυπας στη θέση Αμπελάκια 
στο ΔΔ Δρακότρυπας Δήμου Μουζακίου.

Απόφ. Νομάρχη Φλώρινας 880/2010 (ΦΕΚ Β΄ 
536/28.4.2010) Τροποποίηση απόφ. Νομάρχη Φλώρινας 
555/26.3.1990 (ΦΕΚ Β΄ 297/24.9.1990) «Διάθεση λυμά-
των και υγρών αποβλήτων στον Ν. Φλώρινας».

Απόφ. Νομάρχη Άρτας ΔΥΠ 144/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
146/26.3.2010) Μετονομασία καθορισμού αποδέκτη και 
όρων υγρών αποβλήτων μονάδας ελαιοτριβείου στο 4ο 
χιλ. Άρτας Τρικάλων ΔΔ Αγ. Δημητρίου Δήμου Πέτα ιδιο-
κτησίας της εταιρείας «Ζάμπα Κ. Φώτης Χρ. ΟΕ».

Απόφ. Νομάρχη Άρτας ΔΥΠ 555/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
146/26.3.2010) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης 
υγρών αποβλήτων μονάδας υδατοκαλλιέργειας (εκτρο-
φή χελίων, κυπρίνων, γατόψαρων, οξυρρύγχων) και συ-
σκευαστηρίου αυγών ιχθύων στη θέση Κολομόδια ΔΔ 
Αγ. Παρασκευής Δήμου Αράχθου ιδιοκτησίας της εται-
ρείας «Laky ΑΕ».

Απόφ. Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/21394/2010 
(ΦΕΚ Δ΄ 138/23.3.2010) Καθορισμός ενδιάμεσου απο-
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δέκτη επεξεργασμένων λυμάτων της «Β. Χαλβατζής και 
ΣΙΑ ΑΒΕΕ».

Απόφ. Νομάρχη Ηρακλείου 1102/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
61/11.2.2010) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμέ-
νων λυμάτων Δήμου Γουβών.

Απόφ. Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/19973/2010 
(ΦΕΚ Δ΄ 57/11.2.2010) Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων οικισμού Προμάχων 
ΔΕΥΑ Αριδαίας.

Απόφ. Νομάρχη Κυκλάδων 474/2010 (ΦΕΚ Δ΄  
68/17.2.2010) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης 
λυμάτων μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Άνω Σύρου στην 
περιοχή Κάμπος ΔΔ Γαλησσά Σύρου.

Απόφ. Νομάρχη Φθιώτιδος 942/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
66/17.2.2010) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων 
διαθέσεως των λυμάτων μετά από επεξεργασία με βιο-
λογικό καθαρισμό Δήμου Αμφίκλειας.

Απόφ. Νομάρχη Πέλλας ΔΥΠ/Β3/Φ75/19974/2010 
(ΦΕΚ Δ΄ 47/8.2.2010) Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων οικισμού Λουτρακίου 
και εγκαταστάσεων Λουτρών Λουτρακίου της ΔΕΥΑ 
Αριδαίας.

Απόφ. Νομάρχη Άρτας ΔΥΠ 4748/2010 (ΦΕΚ Δ΄ 
32/3.2.2010) Καθορισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυ-
μάτων Δήμου Κομποτίου Ν. Άρτας.

5.  Βιομηχανική Δραστηριότητα - 
Επιχειρήσεις - Εγκαταστάσεις

5.1  Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ), Βιοτεχνικά Πάρκα 
(ΒΙΟΠΑ), Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές 
Περιοχές (ΒΕΠΕ), Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ)8

KYΑ Φ/Α5.33/15088/945/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3540/31.12.2012) 
Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α΄ 
Μαντουδίου (ΕΠΠΑ Μαντουδίου) στη θέση Φούρνοι 
Μαντουδίου Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγ. Άννας 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

ΚΥΑ ΦΑ/6.8/4847/375/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1464/3.5.2012) 
Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄ 
Ιεράπετρας στη θέση Κρεμαστά στα διοικητικά όρια Δήμου 
Ιεράπετρας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης.

ΚΥΑ Φ/Α6/6/4524/361/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1340/24.4.2012) 
Περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και των ορίων 

8.  Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ) είναι οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο 
δομών, υπηρεσιών και υποδομών, που ιδρύεται και λειτουργεί και 
διακρίνεται στους παρακάτω τύπους: 1. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου 
Α΄, 2. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β΄, 3. Επιχειρηματικό Πάρκο 
Τύπου Γ΄, 4. Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδικού Τύπου (άρθ. 41 και 43 
Ν 3982/2011).

Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄ Ασπροπύργου στα 
διοικητικά όρια των Δήμων Ασπροπύργου και Φυλής 
Περιφέρειας Αττικής και έγκρισης Εταιρείας Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικού Πάρκου και Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων.

ΥΑ Φ/Α15/2/363/4581/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1346/25.4.2012) 
Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου9, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 άρθ. 41 Ν 3982/2011.

ΚΥΑ Φ/Α7/17/6525/730/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1272/11.4.2012) 
Τροποποίηση ΚΥΑ 14726/804/6.8.2003 (ΦΕΚ Β΄ 
1238) «Καθορισμός φορέα, θέσης, έκτασης και ορίων 
Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Ορμένιου Ν. Έβρου, 
έγκρισης Φορέα ΒΕΠΕ και Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ».

ΚΥΑ Φ/Α15/3/2226/170/2012 (ΦΕΚ Β΄ 583/2.3.2012) 
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της αίτησης, που πρέ-
πει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού 
Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής 
και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και διαδι-
κασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του 
τύπου και περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και 
πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, 
σύμφωνα με το άρθ. 46 παρ. 6 Ν 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
143/17.6.2011).

ΥΑ ΦΑ15/3/925/76/2012 (ΦΕΚ Β΄ 355/17.2.2012) 
Καθορισμός διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσοστού 
της συνολικής έκτασης, που καταλαμβάνουν οι δραστηριό-
τητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του Ν 3982/2011 
και του τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης συμβατό-
τητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχειρή-
σεως με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου.

ΚΥΑ Φ/Α/19.2/2071/226/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2572/7.11.2011) 
Τροποποίηση ΚΥΑ Φ/Α/19.2/22514/1625 (ΦΕΚ Β΄ 
1848/13.12.2004) Καθορισμός της θέσης, της έκτα-
σης και των ορίων ΒΕΠΕ (Τεχνόπολη - Ακρόπολις) 
στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Αφιδνών Ν. 
Αττικής και έγκρισης Φορέα ΒΕΠΕ και Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθ. Φ/Α/19.2/12050/1266/29.12.2006) (ΦΕΚ ΑΑΠ 
5/15.1.2007). 

Ν 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.6.2011) Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη-

9.  Γεωθερμικό Επιχειρηματικό Πάρκο είναι ο χώρος που δεν πολεοδο-
μείται, αλλ΄ οργανώνεται με δημιουργία δικτύου υποδομών για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΠ, καθορίζεται, οριοθετείται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν 3982/2011 σε περιοχές, που βρίσκο-
νται εντός ή παραπλεύρως αναγνωρισμένων γεωθερμικών πεδίων 
(σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθ. 2 Ν 3175/2003), προκειμέ-
νου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων μέσης 
και χαμηλής όχλησης διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου με στόχο την 
προώθηση της αγροτοκτηνοτροφικής, του πρωτογενούς τομέα, πα-
ραγωγής και τη μεταποίηση των προϊόντων της.
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τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις.

5.2 Όροι λειτουργίας και αδειοδότηση

ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2703/5.10.2012) Προδιαγραφές 
περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας 
Α΄ της απόφ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 
Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 7 Ν 
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).

ΚΥΑ Δ1/Α/10839/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1667/16.5.2012) Εξειδίκευση 
πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των 
ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθ. 17 παρ. 2 Ν 4062/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 70).

ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1510/4.5.2012) 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για 
Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/αα6Β).

ΥΑ 21697/2012 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 224/3.5.2012) Συγκρότηση 
Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΚΕΣΠΑ) σύμφωνα με την παρ. 1 άρθ. 13 Ν 4014/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 209).

ΚΥΑ 21398/2.5.2012 (ΦΕΚ  Β΄ 1470/3.5.2012) Ίδρυση 
και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου10 για την ανάρ-
τηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθ. 19α Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
209). Ίδετε σχετικά Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ 8/5.6.2012 (αριθ. 
πρωτ. 27953) με θέμα «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τό-
που για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθ. 19α 
Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)».

ΚΥΑ Φ15/4187/266/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1275/11.4.2012) 
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
(ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατά-
στασης - Λειτουργίας για τις δραστηριότητες που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν 3982/22011 και κα-
τατάσσονται στη Β΄ Κατηγορία του άρθ. 1 Ν 4014/2011.

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) Βελτίωση επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος. Νέα εταιρική μορφή. Σήματα. 
Μεσίτες ακινήτων. Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις. Βλ. ειδικότερα, άρθ. 22-33 
κεφ. Ε΄ - Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ποιότητας.

10.  http://aepo.ypeka.gr Στον αναφερόμενο δικτυακό τόπο, αναρτώ-
νται οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) καθώς 
και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής 
τους των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄ της 2 σχετικής 
ΥΑ, μετά την έγκρισή τους από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 
Η ανάρτησή τους είναι υποχρεωτική, επί ποινή ακυρότητας και θα 
πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός από την έκδοσή τους.

ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1077/9.4.2012) Διαδικασίες για 
την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ της έγκρισης 
επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις.

ΥΑ 3137/191/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1048/4.4.2012) Αντιστοίχιση 
κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστη-
ριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με τις βαθμίδες όχλησης που αναφέρονται στα 
πολεοδομικά διατάγματα. Συμπληρώθηκε με την ΥΑ 
13234/800/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3251/6.12.2012).

ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012) Κατάταξη δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες ανάλογα με τις δυνητικές περιβαλ-
λοντικές τους επιπτώσεις (άρθ. 1 παρ. 4 Ν 4014/2011). 
Συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την ΥΑ 20741/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 1565/8.5.2012).

Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ-
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΔ 126/2012 (ΦΕΚ Α΄ 227/16.11.2012) Καθορισμός των 
προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιο-
δικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκατα-
στάσεις, σύμφωνα με τον Ν 3982/2011, θέσπιση των κα-
νόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθε-
ωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη 
διαδικασία πιστοποίησης τους για την εγγραφή τους στο 
Μητρώο.

Ν 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.6.2011) Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις.

5.3 Εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου

ΠΔ 4/2012 (ΦΕΚ Β΄ 49/23.1.2012) Παραχώρηση μεταλ-
λείου λατερίτη Ν. Αττικής στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ.

ΚΥΑ Δ7/οικ. 24023/4220/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2450/2.11.2011) 
Τροποποίηση ΚΥΑ Δ7/Α/Φ1/12901/580/26.6.1997 
Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και 
τελών του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις περί με-
ταλλείων και λατομείων διατάξεις (ΦΕΚ Β΄ 574).

ΚΥΑ Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1227/14.6.2011) 
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 
(ΚΜΛΕ).

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ Δ10/Φ3ΓΕΝ/11601/2162/17.5.2011 
Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική 
Δ/νση Φυσικού Πλούτου, Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων 
και Αδρανών Υλικών, Τμήμα Α΄, θέμα: «Αρμοδιότητες   
Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   (ΑΔ)   στον   τομέα  του   
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Ορυκτού  Πλούτου και εφαρμογή του Ν 3852/2010 
(Καλλικράτης)11.

ΥΑ Δ9/Δ/Φ161/5465/858/10.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 542/7.4.2011) 
Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης έρευ-
νας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στο νη-
σιωτικό σύμπλεγμα Μήλος, Κίμωλος, Πολύαιγος από τη 
ΔΕΗ ΑΕ στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

ΥΑ Δ9/Δ/Φ162/5466/859/10.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 493/31.3.2011) 
Έγκριση μεταβίβασης δικαιώματος αναζήτησης έρευνας και 
εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού νήσου Νισύρου 
από τη ΔΕΗ ΑΕ στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

ΥΑ Δ9/Δ/Φ163/1465/208/2011 (ΦΕΚ Β΄ 248/15.2.2011) 
Έγκριση μεταβίβασης δικαιώματος αναζήτησης έρευνας 
και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στη νήσο 
Λέσβο από τη ΔΕΗ ΑΕ στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

ΚΥΑ Δ8/Δ/Φ6.49/209/οικ. 27587/4558/2010 (ΦΕΚ Β΄ 
2252/31.12.2010) Έγκριση μεταβίβασης αιτία δωρεάς πο-
σοστού 70% εξ αδιαιρέτου των δικαιωμάτων μεταλλει-
οκτησίας στην οριστική παραχώρηση μεταλλείου 209 Ν. 
Φθιώτιδος.

5.4 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Ν 4056/2012 (ΦΕΚ Β΄ 52/12.3.2012) Ρυθμίσεις για την 
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλ-
λες διατάξεις.

ΓνωμΕπΑνταγ Ολ 17/VI/2012 (ΦΕΚ Β΄ 798/19.3.2012) 
Σύνταξη γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
βάσει του άρθ. 23 Ν 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93) επί του αιτή-
ματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν 3919/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 
αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκη-
ση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση των περιορισμών: α) 

11.  Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΑΔ) ανατίθενται οι αρμοδιότητες 
των θεμάτων διαχείρισης και  προστασίας των δασών καθώς και θέ-
ματα χωροταξίας και περιβάλλοντος (άρθ. 283 παρ. 3 Ν 3852/2010). 
Συγκεκριμένα, τόσο η διαχείριση των δημόσιων λατομείων (κατάρ-
τιση συμβάσεων μίσθωσης και παράταση ισχύος αυτών, εφαρμογή 
των όρων των συμβάσεων μίσθωσης, συναίνεση ερευνητικών εργα-
σιών, υπολογισμός μισθωμάτων κ.λπ.) όσο και η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση (πλην των προϋφισταμένων του Ν 3852/2010 εξαι-
ρέσεων) ανατίθενται στις κατά τόπους Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
(ΑΔ). Στις ΑΔ περιέρχεται επίσης, η αρμοδιότητα χορήγησης «εγκρί-
σεων επέμβασης» για έργα ορυκτού πλούτου επί δασικών εκτάσεων 
(πλην Αττικής) καθώς και η διαχείριση του δικαιώματος έρευνας 
κι εκμετάλλευσης των πιθανών και βεβαιωμένων Γεωθερμικών 
Πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας (Θ: 25°-90°C). Τέλος, ένα σύνολο 
από πρόσθετες αρμοδιότητες σχετικές με έργα ορυκτού πλούτου, 
μεταβιβάζονται ρητώς στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (άρθ. 280Π Ν 3852/2010). Κατόπιν των ανωτέρω, τα 
διάφορα ανακύπτοντα θέματα ορυκτών πόρων, που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να επι-
λύονται στη συγκεκριμένη βαθμίδα διοίκησης, ώστε να εξασφαλί-
ζεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η επίτευξη των βασικών στό-
χων για αποκέντρωση, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε τοπι-
κό επίπεδο, περιορισμό των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αλλά 
και μείωση του λειτουργικού κόστους του Δημοσίου.

για το επάγγελμα του κρεοπώλη, των εργαζομένων στα 
σφαγεία και τις επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος και β) για 
τη λειτουργία πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΠΔ 8/2012 (ΦΕΚ Α΄ 11/31.1.2012) Καθορισμός των όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ-
σης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων 
ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) 853/2004 και 882/2004 του Ευρ. 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυ-
ση σφαγείων.

ΚΥΑ 1613/45211/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1327/23.4.2012) 
Τροποποίηση ΚΥΑ 565/216267/138/8.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 
37) των Υπουργών Γεωργίας, Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 
Οικονομικών «Εφαρμογή Προγράμματος «Εκτατικοποίηση 
της Κτηνοτροφίας» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 
3.4 του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 (ΕΠΑΑ), Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στή-
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ). Τμήμα Εγγυήσεων», όπως αυτή τροποποιήθη-
κε με τις ΚΥΑ 629/137355/30.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1248) και 
659/217068/30.5.2006 (ΦΕΚ Β΄ 730).

ΠΔ 45/2011 (ΦΕΚ Α΄ 111/13.5.2011) Όροι υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέ-
λη της ΕΕ και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για 
επώαση από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου.

5.5 Τουριστικές επιχειρήσεις

ΚΥΑ 59845/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3438/24.12.2012) Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστη-
ριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 6ης Ομάδας «Τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού το-
μέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI ΥΑ 
1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ειδικότερα για έργα και δραστηριότητες με α/α 2, 3, 
4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18.

Απόφ. ΓΓρΑποκΔιοίκ Μακεδονίας - Θράκης 7519/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 2248/2.8.2012) Τροποποίηση Κανονισμού 
Διαχείρισης και Λειτουργίας Δασικού Χωριού12 
Ερυμάνθου.

12.  Το «Δασικό Χωριό» συνιστά ήπια τουριστική εγκατάσταση μέσα 
σε δάσος (μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας), που αποτε-
λείται από ξύλινους ξενώνες, χώρους άθλησης και μονοπάτια, που 
διασχίζουν το δάσος, συνήθως άλογα για ιππασία, ποδήλατα βου-
νού, καφέ, εστιατόρια, μέσα τα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού 
περιβάλλοντος. Η μελέτη και εκτέλεση των παραπάνω έργων γί-
νεται κατά παρέκκλιση πολεοδομικών ή άλλων διατάξεων και διέ-
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Απόφ. ΓΓρΑποκΔιοίκ Κρήτης 3237/2012 (ΦΕΚ Β΄ 
1815/8.6.2012) Παραχώρηση στον Δήμο Κισσάμου, 
χρήσης εγκαταστάσεων στην περιοχή της χερσονήσου 
Γραμβούσας και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του χώ-
ρου αναψυχής της χερσονήσου Γραμβούσας στην κτημα-
τική περιφέρεια Δήμου Κισσάμου. Με την παρούσα από-
φαση καταργείται η 5040/1.9.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1564) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις. Ειδικότερα, ίδετε άρθ. 174 έως 186 Μέρος Ζ΄ 
«Αλιευτικός τουρισμός13».

ΥΑ 177/2012 (ΦΕΚ Β΄ 319/14.2.2012) Καθορισμός τεχνι-
κών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων 
και προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουρι-
στικών καταλυμάτων.

6. Ενέργεια

6.1 Γενικά

Ν 4123/2013 (ΦΕΚ Α΄ 43/19.2.2013) Διατήρηση ενός ελά-
χιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και 
προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις. Εναρμόνιση 
του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ. 

Ν 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42/13.2.2013) Ενεργειακή απόδο-
ση κτιρίων. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ε. 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497/2013 (ΦΕΚ Β΄ 253/8.2.2013) 
Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυ-
τούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15Α Ν 3054/2002, 
όπως ισχύει.

πεται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 237 ΝΔ 86/1969 
«Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ Α΄ 7). Η διαχείρισή τους διενεργείται από ει-
δικό φορέα που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από γνώμη του ειδι-
κού φορέα, μπορεί να παραχωρείται η διαχείρισή τους σε οργανι-
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις επιχειρήσεις τους ή σε άλλα δη-
μόσια νομικά πρόσωπα (ίδετε άρθ. 21 παρ. 5 Ν 998/1979, όπως 
τροποποιήθηκε με το 1 παρ. 7 Ν 3208/2003).

13.  Άρθ. 175 παρ. 1 Ν 4072/2012: Ορισμοί «Αλιευτικός Τουρισμός είναι 
ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων παροχής επιχειρηματικά οργανωμένων του-
ριστικών υπηρεσιών και αγαθών, που συνδέονται με την αλιευτι-
κή, σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολι-
τιστικό περιβάλλον των αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις 
σπογγαλιευτικές και τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και τις αντί-
στοιχες πρακτικές και τα τοπικά έθιμα, που σχετίζονται με αυτές, τα 
τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονο-
μία σε σχέση με την αλιεία, τη σπογγαλιεία και την υδατοκαλλιέρ-
γεια, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και 
αλιευτικές περιοχές με βάση τα τοπικά έθιμα, τον τοπικό πολιτισμό 
και τις τοπικές παραδόσεις».

ΚΥΑ 335/2012 (ΦΕΚ Β΄ 69/18.1.2013) Καύσιμα αυτοκι-
νήτων. Υγραέρια (LPG). Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

ΚΥΑ 41020/819/25.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2776/15.10.2012) 
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση άρθ. 
30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) Κτιριοδομικού 
Κανονισμού.

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 4/2012 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 
με χρήση βιοαερίου.

Ν 4085/2012 (ΦΕΚ Α΄194/12.10.2012) Κύρωση μακρο-
πρόθεσμης Συμφωνίας μεταξύ Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας και Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας για την υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενεργείας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού 
Κέντρου στην Ευρώπη για θέματα ραδιενέργειας, μετα-
φορών και ασφάλειας καταλοίπων, θαλάσσια ρύπανση.

YΑ 10735/651 (ΦΕΚ Β΄ 2656/28.9.2012) Εγκατάσταση, 
λειτουργία και έλεγχος ατμολεβητών.

ΥΑ Δ1/16421/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2328/16.8.2012) Τροποποίηση 
απόφ. Δ1/Β/7364/30.3.2012 «Δημιουργία Συστήματος 
Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτι-
κή παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευ-
σης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαί-
ου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων» 
(ΦΕΚ Β΄ 1116/10.4.2012).

ΥΑ ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934/9.8.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2317/10.8.2012) 
Τροποποίηση Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτο-
βολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδί-
ως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 10838/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1661/15.5.2012) 
Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και 
Βιορευστών (ΓΕΑΒΒ).

ΚΥΑ 94/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1507/4.5.2012) Τροποποίηση απόφ. 
ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ Β΄ 501/29.2.2012) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσί-
μων προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ» προς εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2011/63/ΕΕ της Ε. Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 
2011 «Για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή 
της στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ε. 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιό-
τητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (147/2.6.2011)».

ΥΑ Δ1/Β/7364/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1116/10.4.2012) Δημιουργία 
Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για 
την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλι-
σης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης 
αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοει-
δών προϊόντων. Τροποποιήθηκε από την ΥΑ 16421/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 2328/16.8.2012).

Ν 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30.3.2012) Αξιοποίηση πρώην 
Αεροδρομίου Ελληνικού. Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Προώθηση 
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της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμά-
τωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ). Κριτήρια αειφορίας βιοκαυ-
σίμων και βιορευστών14 (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ).

ΚΥΑ 316/2012 (ΦΕΚ Β΄ 501/29.2.2012) Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσί-
μων βενζίνης και ντίζελ, προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του 
Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΥΑ Δ1/Α/33/2012 (ΦΕΚ Β΄ 76/27.1.2012) Διεθνής δημό-
σια ανοικτή πρόσκληση15 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές Πατραϊκός 
Κόλπος (δυτικά) και Κατάκολο και στη χερσαία περιοχή 
Ιωάννινα.

Ν 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) Για τη λειτουργία 
ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 
για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογοναν-
θράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΠΔ 7/2011 (ΦΕΚ Α΄ 14/11.2.2011) Καθορισμός απαιτήσε-
ων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα 
με ενέργεια προϊόντα16 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2009/125/ΕΚ του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και τροποποίηση του ΠΔ 32/2010 (ΦΕΚ Α΄ 70).

14.  Βιορευστά συνιστούν τα υγρά καύσιμα από βιομάζα για ενεργειακές 
χρήσεις, εκτός από κίνηση (not for transport), συμπεριλαμβανο-
μένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και ψύξης (άρθ. 
15 1γ΄ Ν 4062/2012). 

15.  Η πρόσκληση υπόκειται στις διατάξεις του Ν 2289/1995 (ΦΕΚ Α΄ 
27/8.2.1995): «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναν-
θράκων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 
Ν 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011): «Για τη λειτουργία ενεργεια-
κών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για έρευνα, παρα-
γωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμί-
σεις». Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με το κείμενο, 
απευθύνονταν στο ΥΠΕΚΑ, Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής και κατατίθεντο μέχρι και 
2 Ιουλίου 2012 στο Πρωτόκολλο της ΓΓΕΚΑ ΥΠΕΚΑ. Με βάση την 
απόφ. Δ1/Α/30260/30.12.2011 Υφυπουργού ΠΕΚΑ επιλέγεται ως 
είδος σύμβασης η «Σύμβαση μίσθωσης» για την παραχώρηση του 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις 
περιοχές Πατραϊκός Κόλπος (δυτικά), Κατάκολο και Ιωάννινα.

16.  Άρθ. 3 ΠΔ 7/2011: «1. Συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν: κάθε 
προϊόν που, κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην κατανάλωση 
ενέργειας, το οποίο διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουρ-
γία, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που προορίζονται να 
ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που κα-
λύπτονται από την παρούσα Οδηγία και τα οποία διατίθενται στην 
αγορά/ή και τίθενται σε λειτουργία, ως μεμονωμένα εξαρτήματα για 
τελικούς χρήστες και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπο-
ρούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο». Άρθ. 6 ΠΔ 7/2011: 
«1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία 
ενός προϊόντος, που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, τοποθετεί-
ται στο προϊόν η σήμανση συμμόρφωσης CE και εκδίδεται δήλωση 
συμμόρφωσης, με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημέ-
νος αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν έχει 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής».

 
6.2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

ΥΑ ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 16932/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2317/10.8.2012) 
Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφο-
ρών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς λόγω κάλυ-
ψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφ. ΑΥ/Φ1/οικ. 
19598/1.10.2010 Υπουργού ΠΕΚΑ.

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ ΥΑΠΕ/ΦΙ/2041/15351/19.7.2012 
(Τμήμα ΑΠΕ) Διαδικασία για τη χορήγηση τμηματικής 
αδείας λειτουργίας (σχετ: παρ. 4 άρθ. 39 Ν 4062/2012, 
ΦΕΚ Α΄ 70).

ΥΑ 26430/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1915/15.6.2012) Καθορισμός ενι-
αίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παρα-
γωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.

Απόφ. Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων17 16/26.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1441/2.5.2012) 
Ένταξη επενδυτικού σχεδίου «Ίδρυση και εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 MW στον Δήμο 
Προσοτσάνης Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης», κυρι-
ότητας εταιρείας «BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων Ν 3894/2010, ως ισχύει.

Ν 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30.3.2012) Αξιοποίηση πρώ-
ην Αεροδρομίου Ελληνικού. Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ18. 
Προώθηση χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ). Κριτήρια αειφορί-
ας βιοκαυσίμων και βιορευστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/30/ΕΚ).

17.  Σύμφωνα με την Πράξη 35/19.9.2012 (ΦΕΚ Α΄ 178/19.9.2012) 
«Ανασύνθεση Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΔΕΣΕ), στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), 
μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, και ως μέλη οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού, Ναυτιλίας και 
Αιγαίου, καθώς και ο αρμόδιος κατά περίπτωση Υπουργός, ο οποίος 
εισηγείται το θέμα αρμοδιότητάς του. Το άρθ. 1 Ν 3894/2010 ορίζει 
ότι: «1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επι-
φέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως 
στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας 
από την οικονομική κρίση». 

18.  Εθνικό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ηλιακού Ενεργειακού 
Δυναμικού «ΗΛΙΟΣ». Άρθ. 10 Ν 4062/2012: «Αντικείμενο του 
Προγράμματος αποτελεί ειδικότερα η ανάπτυξη, παραγωγή και 
εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβο-
λία, καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προα-
γωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και τη διευκόλυνση μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπα-
ϊκά δίκτυα ενέργειας. Η ανωτέρω ενέργεια που παράγεται κατά την 
υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, δεν προσμετράται στην κά-
λυψη των εθνικών στόχων ΑΠΕ της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν 
θίγει την επίτευξη των στόχων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων 
της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EE L 140/2009), που έχουν ενσωματωθεί 
με το άρθ. 1 παρ. 3 Ν 3351/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85)».
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Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 17 4151.87/18.11.2011 Έκδοση απαλ-
λακτικών βεβαιώσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.

Απόφ. Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
8/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2459/3.11.2011) Ένταξη επενδυτικού σχεδίου 
«Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών συνολικής ισχύος 
126,82 MW, κυριότητας της ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα 
ΑΕ», ως στρατηγικής επένδυσης, στις διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων Ν 3894/2010, ως ισχύει.

Απόφ. Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
7/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2459/3.11.2011) Ένταξη επενδυτικού σχεδίου 
«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τρι-
άντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής 
ισχύος 131,074 MW», κυριότητας «SPES SOLARIS - SOLAR 
CONCEPT AE» στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων Ν 
3894/2010, ως ισχύει.

Απόφ. Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύ-
σεων 6/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2459/3.11.2011) Ένταξη επενδυτι-
κού σχεδίου «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 200 MW 
στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας Δήμων Εορδαίας και 
Κοζάνης Ν. Κοζάνης» κυριότητας της «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ 
ΑΕ» στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων Ν 3894/2010, 
ως ισχύει.

7. Φύση - Βιοποικιλότητα

7.1 Γενικά

Ν 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60/31.3.2011) Για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.

Ν 3983/2011 (ΦΕΚ Α΄ 144/17.6.2011) Εθνική στρατηγι-
κή για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2008 και άλλες διατάξεις.

Ν 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.9.2010) Εθνική υποδομή 
γεωχωρικών πληροφοριών, εναρμόνιση με την Οδηγία 
2007/2.

7.2 Βιότοποι
7.2.1 Δάση 

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 172592/2547/28.6.2012 Εφαρμογή 
διατάξεων Ν 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄ 52) επί ζητημάτων αρ-
μοδιότητας της δασικής υπηρεσίας. Με την παρ. 1 άρθ. 13 
του νόμου αυτού, που αφορά εγκατάσταση κτηνοτροφι-
κών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων σε δάση, δασι-
κές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις 
εκτάσεις, αντικαταστάθηκε η παρ. 5 άρθ. 46 Ν 998/1979 
«Δασικός Κώδικας», καθορίζοντας συγκεκριμένη διαδι-
κασία έκδοσης αδείας εγκατάστασης από τη δασική αρχή.

ΥΑ 169556/1673/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1538/8.5.2012) 
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη-
ρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2012 και κα-
τανομή αριθμού ωρών.

ΥΑ 117886/2178/2011 (ΦΕΚ Β΄ 979/25.5.2011) 
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπη-
ρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας και κατανο-
μή αριθμού ωρών.

ΥΑ 165387/410/2012 (ΦΕΚ Β΄ 470/28.2.2012) Διαδικασία, 
στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αιτίας μεταβο-
λής δασικής μορφής εκτάσεων εντός οικισμών στερου-
μένων νόμιμης έγκρισης19 (άρθ. 24 παρ. 2 Ν 3889/2010 
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις).

ΚΥΑ 23111/2010 (ΦΕΚ Β΄ 855/18.6.2010) Συγκρότηση 
ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία 
Δασών».

7.2.2 Εθνικά Πάρκα

ΥΑ 61762/2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 406/20.12.2012) Καθορισμός 
χρήσεων και περιορισμών δόμησης για τη προστασία χερ-
σαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής αρμοδιότη-
τας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς 
Ροδόπης (ΕΠΟΡ).

ΠΔ 14/2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 226/19.6.2012) Χαρακτηρισμός 
της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστα-
σίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής.

ΚΥΑ 58481/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3159/27.11.2012) Έγκριση 
Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών 
Κορώνειας20- Βόλβης και των Μακεδόνικων Τεμπών.

19.  Άρθ. 1 ΥΑ 165387/410/2012: «Με μέριμνα της Δ/νσης Δασών της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΕ κατά περίπτωση όπως προβλέπεται στο άρθ. 23 Ν 3889/2010, 
στέλνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες (οικείους Δήμους, Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας και Δ/νσεις 
Τοπογραφικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 
ΥΠΕΚΑ) ο υπό κατάρτιση δασικός χάρτης για την επισήμανση και 
θεώρηση με κίτρινο περίγραμμα γενικά των περιοχών, που βρίσκο-
νται εντός οικισμών, που στερούνται νόμιμης έγκρισης και εντάσσο-
νται στα εδάφ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθ. 24 του ιδίου νόμου».

20.  Το ΔΕΕ (πρώην ΔΕΚ) καταδίκασε  με την από 7.2.2013 απόφασή 
του την Ελλάδα κατόπιν σχετικής παραπομπής από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Υπόθ. C-517/2011 ημ/νια συζήτησης επ΄ ακροατηρίω 
28.11.2012) (βλ. ιστοσελίδα ΔΕE curia.europa.eu), με την αιτιολο-
γία ότι: «η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέ-
τρα για την αποτροπή της υποβαθμίσεως των φυσικών οικοτόπων 
και των οικοτόπων ειδών, για τα οποία έχει οριστεί η ζώνη ειδικής 
προστασίας GR 1220009 και μη έχοντας εξασφαλίσει την ύπαρξη 
δικτύου αποχετεύσεως και επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τον 
οικισμό του Λαγκαδά, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το 
άρθ. 6,παρ. 2 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας συνδ. με άρθ. 7 της εν λόγω Οδηγίας 
και από τα άρθ. 3 και 4 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστι-
κών λυμάτων, αντιστοίχως». Ίδετε επίσης, σχετικά το άρθρο του 
«Econews» με τίτλο «Λίμνη Κορώνεια: Παραπομπή της Ελλάδος 
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7.2.3 Υγροβιότοποι

ΠΔ 2/2013 (ΦΕΚ Α΄ 4/9.1.2013) Τροποποίηση ΠΔ 231/1999 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για 
τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία 
λίμνης Κάρλας» 21 έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συνα-
φή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) (ΦΕΚ Α΄ 194)» όπως αυτό ισχύει 
μετά την τελευταία τροποποίησή του με το ΠΔ 172/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 206).

ΠΔ 12/2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.6.2012) Έγκριση κατα-
λόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός 
όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδει-
ξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβά-
νονται σε αυτόν.

7.2.4  Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) - Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ)

ΚΥΑ 110/1205322/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1419/30.4.2012) 
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνη-
ση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του 
δικτύου NATURA 200022. Επικαιροποίηση, περιγραφή 
και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας.

ΚΥΑ ΗΠ 37338/1807/Ε 103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1495/6.9.2010) 
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτη-
μάτων της σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, 
όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ». 
Τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΗΠ 8353/276/Ε 103/17.2.2012 
(ΦΕΚ Β΄ 415/23.2.2012).

στο Ευρωδικαστήριο», με ημ/νια 28.2.2012 http://www.econews.
gr/2012/02/28/limni-korwneia-evrwdikastirio/

21.  Η λίμνη Κάρλα, που βρίσκεται κοντά στο Πήλιο, αποξηράνθηκε το 
1962, προκειμένου να αποτραπούν οι πλημμύρες και να μειωθούν 
τα κουνούπια. Η αναδημιουργία της λίμνης εκτιμάται εξαιρετικά ση-
μαντική για την περιβαλλοντική και παραγωγική ανασυγκρότηση 
της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας, καθώς θα συμβάλει, μεταξύ άλ-
λων, στην αντιπλημμυρική προστασία, την αποκατάσταση του υπο-
γείου υδροφόρου ορίζοντα (βλ. σχετ. http://www.boebes-karla 
«Κέντρο για τη Μελέτη και Προστασία του Περιβάλλοντος και της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Λίμνης Βοϊβηίδα - Κάρλα» και άρθρο 
εφημερίδας «Ταχυδρόμος» με τίτλο: «“Καταφύγιο” η Κάρλα για 
άγρια πουλιά» και ημερομηνία δημοσίευσης 16.1.2013). 

22.  Ίδετε τους Χάρτες περιοχών Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000 
από το διαδικτυακό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος: http://natura2000.
eea.europa.eu/

7.2.5 Καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ)23

ΥΑ 175232/2459/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 640/5.11.2012) 
Τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής Επταμύλων 
- Οινούσας Περιφ. Δήμου Σερρών.

ΥΑ 173255/1957/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 510/24.8.2012) 
Κατάργηση καταφυγίου άγριας ζωής Χαρίεσσας Περιφ. 
Δήμου Νάουσας.

Απόφ. ΓΓρΑποκΔιοίκ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος 
1699/130042/2012 (ΦΕΚ Δ΄ 480/2.8.2012) Τροποποίηση 
ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής Παλιός Πλάτανος 
στη θέση Άγ. Αντώνιος ΤΚ Πλατάνου, Κωφών, Κοκκωτών 
ΔΕ Αλμυρού Δήμου Αλμυρού ΠΕ Μαγνησίας.

Απόφ. ΓΓρΑποκΔιοίκ Αιγαίου 34469/2339/2012 (ΦΕΚ 
Δ΄  506/17.8.2012) Ίδρυση μονίμου καταφυγίου άγριας 
ζωής στην περιοχή Φακός - Διαπόρι ΔΕ Νέας Κούταλης 
Δήμου Λήμνου νήσου Λήμνου Ν. Λέσβου.

ΥΑ 221686/2890/2011 (ΦΕΚ Δ΄ 492/2.12.2011) 
Κατάργηση καταφυγίου άγριας ζωής Κάμπος Καρυών 
Περιφ. Δήμου Σπάρτης.

Απόφ. ΓΓρΑποκΔιοίκ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος 
και Ιονίου 806/2011 (ΦΕΚ Δ΄ 244/19.7.2011) Ίδρυση μο-
νίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Σταματείρα 
ΤΚ Βασσαρά ΔΕ Οινούντος Δήμου Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.

7.2.6 Πάρκα - Αστική ανάπλαση 

Ν 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30.3.2012) Αξιοποίηση πρώ-
ην Αεροδρομίου Ελληνικού24. Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. 

23.  Άρθ. 19 Ν 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με άρθ. 8 Ν 3851/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 85) και άρθ. 5 Ν 3937/2011: «Ως καταφύγια άγριας ζωής 
χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσ-
σιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης 
της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, δι-
αχείμασης ειδών της άγριας πανίδας ή ως περιοχές αναπαραγωγής 
ψαριών και συγκέντρωσης γόνου ή τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσι-
οι οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζο-
νται και οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ άλλων κατηγοριών προ-
στατευομένων περιοχών». 

24.  Για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρο-
μίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας 
Αγ. Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας 
(ΕΑΚΝ) Αγ. Κοσμά Αττικής, που συγκροτούν από κοινού τον 
Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, καταρτίζεται και εγκρί-
νεται Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του Ν 
4062/2012, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει: «Μητροπολιτικό 
Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής: Στο τμήμα του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, το οποίο καταλαμβάνεται από το 
τέως Αεροδρόμιο του Ελληνικού, έκταση επιφανείας 2.000 του-
λάχιστον στρεμμάτων θα αναπτυχθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο 
Πρασίνου και Αναψυχής, με χρήσεις πρασίνου, ελεύθερων χώ-
ρων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουρ-
γιών και πρότυπων αστικών υποδομών. Δρόμοι και τεχνικά έρ-
γα καθώς και ρέματα, τα οποία διέρχονται από την πιο πάνω έκτα-
ση, δεν συνιστούν κατάτμηση αυτής. Η κάλυψη των πάσης φύσε-
ως μόνιμων κτιρίων που θα ανεγερθούν για την εξυπηρέτηση του 
Πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιφανείας 
της πιο πάνω έκτασης. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 
για τα πιο πάνω κτίρια ορίζεται σε δύο (2) και το μέγιστο επιτρεπό-
μενο ύψος σε δέκα (10) μέτρα. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατα-
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Προώθηση χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ).  Κριτήρια αειφορί-
ας βιοκαυσίμων και βιορευστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/30/ΕΚ).

ΠΔ 14/2011 (ΦΕΚ Δ΄ 187/16.6.2011) Καθορισμός μέτρων 
προστασίας περιοχής όρους Υμηττού και Μητροπολιτικών 
Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων25.

7.3 Προστασία των ζώων
Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 173863/2563/21.9.2012 (Ειδ. 
Γραμματεία Δασών, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και ΦΠ Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών 
και Θήρας, Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων, Κεντρική 
Διαχειριστική Αρχή CITES26), θέμα: Διευκρινίσεις σχετι-
κά με τον έλεγχο διακίνησης προσωπικών και οικιακών 
αντικειμένων.

σκευή ενός και μόνο υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχε-
δίασης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο προοορισμού 
και τοπόσημο του Πάρκου. Οι χώροι πράσινου και οι ελεύθεροι 
χώροι πρέπει να ανέρχονται στο 75% τουλάχιστον της συνολικής 
έκτασης του Πάρκου». Το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγ. 
Κοσμά καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 6,20 εκατ. τ.μ. (ή 
περίπου 620 εκταρίων) και εκτείνεται σε μία απόσταση 3,5 χλμ. κα-
τά μήκος της Αθηναϊκής ακτογραμμής, περιλαμβάνοντας μία μα-
ρίνα 337 θέσεων σε πλήρη λειτουργία, ενώ ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι έχει περισσότερο από τρεις φορές το μέγεθος του Μονακό, 
περισσότερο από δύο φορές το μέγεθος του Hyde Park (Λονδίνο 
Ην. Βασίλειο) και σχεδόν δύο φορές το μέγεθος του Central Park 
(Νέα Υόρκη ΗΠΑ) [ίδετε Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ): http://www.hradf.com/uploads/files/Annex-
B-The-Site-GREEK-Amended-final-LIGHT.pdf]

25.  Υπόθεση εγκαταστάσεων κλειστού γηπέδου αντιπτέρησης 
(Badminton) στο Ολυμπιακό Συγκρότημα στο Γουδή: η ΣτΕ Ολ 
1970/2012 έκρινε ότι: «Οι διατάξεις του άρθ. 20 Ν 3342/2005 αντί-
κεινται στο άρθ. 24 παρ. 1 και 2 Συντ. και είναι ως εκ τούτου ανίσχυ-
ρες, διότι οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών διαβιώσεως των 
κατοίκων όχι μόνο της περιοχής του επιδίκου κτιρίου, αλλά ολο-
κλήρου του Λεκανοπεδίου Αττικής, χωρίς να υπάρχει ειδική μελέτη 
που να τεκμηριώνει επαρκώς τις θεσπιζόμενες με τις διατάξεις αυ-
τές ρυθμίσεις, από την άποψη της πολεοδομικής ανάγκης που εν-
δεχομένως τις δικαιολογεί και να εξετάζει τις επιπτώσεις στο φυσι-
κό και οικιστικό περιβάλλον από τη διατήρηση του ανωτέρω κτιρί-
ου με τις προβλεπόμενες γι΄ αυτό χρήσεις, λαμβανομένου υπ΄ όψη 
ότι το κτίριο αυτό έχει κατασκευασθεί ως προσωρινή κατασκευή σε 
χώρο, ο οποίος ευρίσκεται εντός της ευρύτερης ζώνης προστασίας 
του όρους Υμηττού και συνδέει τον ορεινό όγκο με τον αστικό ιστό, 
προοριζόταν δε να καταστεί ελεύθερος χώρος πρασίνου, ανήκων 
στον πυρήνα πάρκου υπερτοπικής σημασίας ... Εν όψει τούτων, η 
προσβαλλόμενη σιωπηρή απόρριψη της αιτήσεως των αιτούντων 
να εκδοθεί πράξη περί κατεδαφίσεως του επιδίκου κτιρίου, καθώς 
και η προσβαλλόμενη και αφορώσα το κτίριο αυτό οικοδομική 
άδεια και η πράξη αναθεωρήσεώς της, ερειδόμενες στις ανωτέρω 
ανίσχυρες διατάξεις του άρθ. 20 Ν 3342/2005, πρέπει να ακυρω-
θούν κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινομένη αίτηση».

26.  Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών 
της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με 
εξαφάνιση. Στην Ελλάδα, η Διεθνής Σύμβαση CITES κυρώθηκε 
με το Ν 2055/1992, αν και η εφαρμογή της είχε ήδη επιβληθεί 
μια δεκαετία νωρίτερα με τον αρχικό Κανονισμό 3626/1982 του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τον οποίο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε τις αρχές της Σύμβασης, λει-
τουργώντας ως ενιαίος οργανισμός Κρατών στη Σύμβαση και επι-
βάλλοντας την εφαρμογή αυτής στα κράτη-μέλη της.

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 173855/2507/14.9.2012 (Ειδ. 
Γραμματεία Δασών, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και ΦΠ Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και 
Θήρας, Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων), θέμα:  Έκδοση πι-
στοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας.

Ν 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄15/2.2.2012) Για τα δεσποζόμενα 
και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώ-
ων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερ-
δοσκοπικό σκοπό.

7.4 Βασικές ρυθμίσεις κυνηγίου 

ΥΑ 173849/2461/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2580/24.9.2012) 
Τροποποίηση απόφ. 173803/2135/31.72012 Ρύθμιση 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013.

ΥΑ 173811/2186/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2322/13.8.2012) Καθο-
ρισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετι-
κό έτος 2012-2013.

ΥΑ 173803/2135/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2225/31.7.2012) Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013.

ΥΑ 173804/2136/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2225/31.7.2012) Καθο-
ρισμός ετήσιας συνδρομής κυνηγών στους αναγνωρισμέ-
νους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

ΚΥΑ 168042/1277/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1581/8.5.2012) Δίωξη 
αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της 
νήσου Λήμνου.

ΥΑ 165205/20/2012 (ΦΕΚ Β΄ 15/11.1.2012) Ρυθμίσεις θή-
ρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού27. 

ΥΑ 222204/2886/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2091/21.9.2011) Δίωξη 
αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές των 
νήσων Λήμνου και Θηρασίας.

ΚΥΑ 217060/2485/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1765/5.8.2011) Καθο-
ρισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετι-
κό έτος 2011-2012.

ΥΑ 217056/2441/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1763/4.8.2011) Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011-2012.

27.  Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ση-
μαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης και περιλαμβάνεται στους 
11 ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς ενδιαφέροντος της Σύμβασης 
Ramsar (2 Φεβρουαρίου 1971) Το Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού 
Κόλπου, που θεσμοθετήθηκε το 2006, έχει έκταση 1.300 τετραγω-
νικών χιλιομέτρων περίπου και καλύπτει εκτάσεις από τρεις νομούς, 
της Πρέβεζας, της Άρτας και της Αιτωλοακαρνανίας. Περιλαμβάνει 
σύνθετα οικοσυστήματα και φιλοξενεί τον μεγαλύτερο καλαμιώ-
να των Βαλκανίων, στη λιμνοθάλασσα Ροδιάς. Με την αναφερόμε-
νη ΥΑ, απαγορεύτηκε για ένα έτος, η θήρα όλων των θηραμάτων 
στην έκταση των ζωνών Α και Α1 του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου 
Αμβρακικού, αλλά μόνο στο τμήμα που έχει θεσμοθετηθεί ως υγρό-
τοπος Ραμσάρ (βλεπ. την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr/ σχε-
τικά την από 11.01.2013 πρόταση-εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Αμβρακικού (αρ.πρωτ.49) περί έκδοσης Απόφασης πα-
ράτασης της απαγόρευσης του κυνηγιού στις ζώνες Α και Α1 του 
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού για ένα επιπλέον μήνα.).
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8. Αλιεία

ΚΥΑ 9112.7/7/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3589/31.12.2012) Καθο-
ρισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και 
ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης 
οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση 
συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλι-
ευτικά σκάφη.

ΚΥΑ 9112.3.1/55/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3290/10.12.2012) Υλο-
ποίηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών 
Δεδομένων έτους 201228.

ΥΑ 1466/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2973/8.11.2012) Ανασυγκρότηση 
Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Αλιείας 2007-2013.

ΥΑ 1943/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2865/24.10.2012) Πρόσκληση 
για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, άξονας προτεραιότητας 2: 
«Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία, αλιεία εσωτερικών υδάτων, 
μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλ-
λιέργειας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), Μέτρο 2.2: «Αλιεία Εσωτερικών 
Υδάτων» Δράση 1: «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων».

ΥΑ 9131.4/2/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1519/4.5.2012) Εφαρμογή 
Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 με την υιοθέτηση Σχεδίου 
Διαχείρισης αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου 
(Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) 
που διενεργείται με το αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι.

ΥΑ 829/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1319/23.4.2012) Δ΄ προγραμματι-
κή περίοδος (2007-2013) επιχειρησιακό πρόγραμμα αλι-
είας (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Άξονας 1: «Μέτρα για την προ-
σαρμογή του αλιευτικού στόλου» Μέτρο 1.3: «Επενδύσεις 

28.  Άρθ. 1 ΚΥΑ 9112.3.1/55/2012: «Αναθέτουμε στον Ελληνικό 
Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα - ΕΛΓΟ, όπως διά του Ινστιτούτου 
Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) συλλέγει πρωτογενή βιολογικά, τε-
χνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που 
αφορούν στον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο πολυετούς εθνικού 
προγράμματος, προβαίνει στις προπαρασκευαστικές ενέργειες σύ-
νταξης και υποβολής προτάσεων σε όλα τα στάδια του Εθνικού 
Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, καθώς και στη 
δημιουργία, τήρηση, ασφαλή αποθήκευση σε ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων, όπως καθορίζεται και περιγράφεται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) 199/2008 του Συμβουλίου. Για την εκτέλεση του προγράμ-
ματος το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να συμπράττει και με το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)». Ειδικότερα, ο 
Κανονισμός (ΕΚ) 199/2008 του Συμβουλίου αφορά τη θέσπιση κοι-
νοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων 
στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) και διεύρυ-
νε το πεδίο συλλογής δεδομένων, ώστε να καλύψει και τη συλλο-
γή, διαχείριση και χρήση δεδομένων. Τέλος, η απόφ. 2008/949/ΕΚ 
της Επιτροπής περί θέσπισης πολυετούς κοινοτικού προγράμματος, 
δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) 199/2008 του Συμβουλίου προβλέ-
πει ότι τα προς συλλογή δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνουν κοι-
νωνικοοικονομικές μεταβλητές. 

επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτι-
κών εργαλείων».

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) Βελτίωση επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος. Νέα εταιρική μορφή. Σήματα. 
Μεσίτες ακινήτων. Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις. Ειδικότερα βλ. άρθ. 205-
227, Μέρος πέμπτο, Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμέ-
νων και αλιείας.

Απόφ. Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής στον 
Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου 
Ανάπτυξης 31722/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2505/4.11.2011) 
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυ-
τού29.

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 115349/81/14.1.2011 Ειδική 
Γραμματεία Δασών, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και ΦΠ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και 
Θήρας, Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων) Εφαρμογή νέου κα-
θεστώτος για τις εξαγωγές και εισαγωγές ευρωπαϊκού χε-
λιού (Anguilla anguilla). Περιπτώσεις εξαιρέσεων.

ΥΑ 95767/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1343/31.8.2010) Βασικές και 
πρόσθετες διατάξεις άσκησης βιολογικής υδατοκαλλι-
έργειας στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 του 
Συμβουλίου και Κανονισμού (ΕΚ) 710/2009 της Επιτροπής. 

9. Γεωργία

ΥΑ 3357/124711/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3293/10.12.2012) Καθο-
ρισμός του φορέα υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγ-
χων των δικαιούχων της δράσης 2.1 «Προστασία των ευαί-
σθητων στα νιτρικά περιοχών» για τους νομούς Λάρισας, 
Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, 

29.  Στρατηγικοί στόχοι των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η 
ισότητα και η κοινωνική συνοχή καθώς και η οικονομική ανάπτυ-
ξη. Η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα συνδέεται και με τις τρεις 
αυτές συνιστώσες. Έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απασχολεί ση-
μαντικό αριθμό εργαζομένων και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας. Η ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλ-
λιεργειών και κυρίως του κλάδου των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιερ-
γειών υπήρξε ραγδαία στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η χώρας μας 
να κατέχει σήμερα ηγετικό ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και υπό το 
καθεστώς ενός συνεχώς εντεινόμενου ανταγωνισμού, οι θαλάσ-
σιες ιχθυοκαλλιέργειες αποκτούν νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η 
Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα τσιπούρας και λα-
βρακιού παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει το 50% περίπου της συ-
νολικής παραγωγής των χωρών της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το άρθ. 5 κεφ. Β΄ «Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής 
Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών» της απόφ. 31722/2011 ρυθμίζο-
νται τα εξής: «Το παρόν Πλαίσιο παρέχει κατευθύνσεις για τη χω-
ροθέτηση σε εθνικό επίπεδο: 1) της θαλάσσιας υδατοκαλλιεργητι-
κής δραστηριότητας, 2) των υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών γλυ-
κέων υδάτων (λίμνες, ποτάμια, πηγές κ.λπ.), 3) της υδατοκαλλιερ-
γητικής δραστηριότητας σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα (λι-
μνοθάλασσες, και λοιποί υδάτινοι σχηματισμοί κ.ά.)».
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Φωκίδας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, 
Σερρών, Άρτας, Πρέβεζας, Αχαΐας, Ηλείας και Αργολίδας.

ΚΥΑ 4019/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2755/11.10.2012) Τροποποίηση 
ΚΥΑ 5585/27.8.2010 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) 
στις Υπηρεσίες: Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος, Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών 
και Θήρας, Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Δ/νση Αναδασώσεων και Ορεινής 
Υδρονομίας και Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος Ειδικής Γραμματείας Δασών Υπουργείου 
ΠΕΚΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1492).

ΚΥΑ 3765/101588 (ΦΕΚ Β΄ 2741/10.10.2012) Εφαρμογή 
πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης των απωλειών στις 
αποικίες μελισσών.

ΥΑ 3605/94386/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2624/25.9.2012) Κατανομή 
κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετα-
τροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2012-2013 και 
τροποποίηση ΥΑ 306252/20.12.2010 «Λεπτομέρειες 
εφαρμογής ΚΥΑ 306206/3.12.2010 Αναδιάρθρωση και 
μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, όπως 
κάθε φορά ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1972).

ΚΥΑ 12805/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2556/20.9.2012) Γεωργοπε-
ριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3(Β) 
«Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή 
σακχαρότευτλων» Μέτρου 214 Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.30

ΚΥΑ 1604/45066/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1273/11.4.2012) Πρό-
γραμμα Επιτήρησης της Λύσσας.

ΚΥΑ 995/25186/2012 (ΦΕΚ Β΄ 683/9.3.2012) Έγκριση πι-
στώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενι-
σχύσεις Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Ν 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8/27.1.2012) Διάθεση γεωργικών 
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 
συναφείς διατάξεις.

ΚΥΑ 12194/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2624/8.11.2011) Γεωργοπε-
ριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της δράσης 1.4 
«Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπα-
ραγωγικές περιοχές» και της δράσης 2.3 «Σύστημα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» 
Μέτρου 2.1.4 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2007-2013.

ΚΥΑ 079833/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366/25.10.2011) Γεωργο-
περιβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δρά-

30.  Ίδετε ΠΑΑ 2007-2013 σε Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης και 
Τροφίμων: http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/rdp10_
modif_29052012.pdf

σεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»31.

Ν 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89/20.4.2011) Ενιαίο Μητρώο 
Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών 
και άλλες διατάξεις.

ΚΥΑ 168040/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1528/7.9.2010) Καθορισμός 
κριτηρίων διαβάθμισης της αγροτικής γης σε ποιότητες και 
κατάταξης σε κατηγορίες παραγωγικότητας.

N 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151/6.9.2010) Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

10. Θόρυβος

ΚΥΑ 211773/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1367/27.4.2012) Καθορισμός 
Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων 
Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρ-
χεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνι-
κές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολο-
γισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμά-
των, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης πε-
ριβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις32.

31.  Σύμφωνα με το άρθ. 2 της ως άνω ΚΥΑ ορίζονται τα υπόμετρα και 
οι δράσεις, δηλ. το πεδίο εφαρμογής: «1. Οι διατάξεις της παρού-
σας απόφασης ισχύουν για τα ακόλουθα υπομέτρα και δράσεις 
μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις»: υπομέτρο 1: 
Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον: 
- Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία, - Δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτρο-
φία, - Δράση 1.3 Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας, - υπομέτρο 2: 
Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδάτινων 
πόρων, - Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά πε-
ριοχών • Δράση 2.2 Προστασία υγροτοπικών συστημάτων, υπο-
μέτρο 3: Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
- Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγρο-
τικών ζώων, - Δράση 3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που 
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, - Δράση 3.3 Προώθηση γε-
ωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής, - Δράση 
3.5 Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, - υπομέ-
τρο 4: Προστασία αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική 
δραστηριότητα, - Δράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα 
Άμφισσας, - Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον 
αμπελώνα Ν. Θήρας».

32.  Άρθ. 1 ΚΥΑ 211773/2012: «Για τους σκοπούς της παρούσας από-
φασης, νοούνται ως “περιβαλλοντικός συγκοινωνιακός θόρυβος” 
όλοι οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές, περιαστι-
κές περιοχές και στο ύπαιθρο, που δημιουργούνται από ανθρώπι-
νες δραστηριότητες, στον τομέα των συγκοινωνιακών υποδομών 
και πιο συγκεκριμένα από τη λειτουργία των οδικών, σιδηροδρομι-
κών και αεροπορικών μεταφορών». Άρθ. 2: «Η παρούσα ΚΥΑ εφαρ-
μόζεται σε γραμμικές πηγές θορύβου από τη λειτουργία όλων των 
συγκοινωνιακών έργων (οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορι-
κών) και πιο συγκεκριμένα, σε όλα τα έργα και δραστηριότητες που 
κατατάσσονται στην πρώτη (Α) κατηγορία, υποκατηγορίες (Α1) και 
(Α2), σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθ. 1 παρ. 1 Ν 4014/2011 και 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι - Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και 
εναέριων μεταφορών» απόφ. 1958 (ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012), ώστε με 
τον καθορισμό, αξιολόγηση και επιλογή των πλέον αποτελεσμα-
τικών εφαρμογών και διαδικασιών αντιθορυβικής προστασίας και 
των συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού συγκοινωνι-
ακού θορύβου να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμε-
νείς επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης από την έκ-
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ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1048/4.4.2012) Αντι-
στοίχηση κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών δρα-
στηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα 
πολεοδομικά διατάγματα.

KYΑ 13234/800/Φ15 (ΦΕΚ Β΄ 3251/6.12.2012) Συμπλή-
ρωση οικ. 3137/191/Φ15/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1048) ΚΥΑ 
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτε-
χνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης 
που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

11. Πολεοδομικές ρυθμίσεις

ΠΔ 7/2012 (ΦΕΚ Α΄ 26/31.1.2013) Όργανα που αποφα-
σίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη-
σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ-
λες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 42) αρμοδιότητας Περιφερειών.

Ν 4117/2013 (ΦΕΚ Α΄ 29/5.2.2013) Κύρωση της ΠΝΠ της 
31 Οκτωβρίου 2012 Τροποποίηση της παρ. 16 άρθ. 49 Ν 
4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγ-
χου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 249)» και 
λοιπές διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

Ν 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/9.4.2012) Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός (νέος ΓΟΚ).

ΚΥΑ 339/2/2012 (ΦΕΚ Β΄ 53/24.1.2012) Τροποποίηση 
ΚΥΑ 244203/16.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 75/26.1.2006, όπως δι-
ορθ. από ΦΕΚ Β΄ 151/9.2.2006) περί καθορισμού διαδι-
κασιών, απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου 
σχετικού θέματος για εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαι-
ρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτη-
νοτροφικών μονάδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ν 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249/25.11.2011) Νέος τρόπος έκ-
δοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και άλ-
λες διατάξεις. Τροποποιήθηκε με τον νόμο που ψηφί-
στηκε στις 24.1.2013 «Κύρωση ΠΝΠ της 31.10.2012, 
τροποποίηση παρ. 16 άρθ. 49 Ν 4030/2011 και λοιπές 
διατάξεις ΥΠΕΚΑ». Ίδετε σχετ. Εγκύκλιο 1/2012 με θέμα: 
«Ν 4030/2011 - Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, 
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 249) 
και διευκρινίσεις στον Ν 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209)».

Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ-
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

θεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο». Άρθ. 4: «Ως ανώτατα επιτρε-
πόμενα όρια των ανωτέρω δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και 
αεροπορικού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα: α) για τον δεί-
κτη Lden (24-ωρος): τα 70 dB(A)  β) για τον δείκτη Lnight (8-ωρος 
νυκτερινός): τα 60 dB(A)».

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΥΑ 34854/2010 (ΦΕΚ ΑΑΠ 368/6.9.2010) Αναστολή χο-
ρήγησης οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου περιο-
χές των Δήμων Ζωγράφου, Παπάγου και Χολαργού Ν. 
Αττικής, στις οποίες επεκτείνεται το όριο του Υμηττού.

ΚΥΑ 33999/2010 (ΦΕΚ ΑΑΠ 353/6.9.2010) Καθορισμός 
χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προ-
στασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων Δήμων Βόρειας 
Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος Ν. 
Αρκαδίας Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερόνθρων 
Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά Ν. Αρκαδίας 
και Καρυών Ν. Λακωνίας περιοχής όρους Πάρνωνα - 
Υγροτόπου Μουστού.

12. Διεθνείς σχέσεις

Ν 4121/2013 (ΦΕΚ Α΄ 38/13.2.2013) Κύρωση Μνημονίου 
Κατανόησης στον τομέα των δασών μεταξύ Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και Κυβέρνησης της Δημο-
κρατίας της Τουρκίας.

Ν 4114/2013 (ΦΕΚ Α΄ 23/29.1.2013) Κύρωση Συμφωνίας 
συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ Κυβέρ-
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Κυβέρνησης της 
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.

Ν 4113/2013 (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2013) Κύρωση Μνημονίου 
κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού 
μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Εθνικού 
Συμβουλίου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων.

Ν 4112/2013  (ΦΕΚ Α΄ 22/29.1.2013) Κύρωση Συμφωνίας 
συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ Κυβέρ-
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Κυβέρνησης της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Ν 4069/2012 (ΦΕΚ Α΄ 81/10.4.2012) Κύρωση Μνημονίου 
Συναντίληψης μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον το-
μέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφό-
ρου ανάπτυξης.

Ν 4100/2012 (ΦΕΚ Α΄ 251/20.12.2012) Κύρωση Συμφω-
νίας συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Κυβέρνησης 
της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης.

Ν 3970/2011 (ΦΕΚ Α΄ 124/26.5.2011) Κύρωση Διεθνούς 
Συμφωνίας του 2006 για την τροπική ξυλεία33.

33.  Οι στόχοι της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία 
είναι να προωθηθούν η διεύρυνση και η διαφοροποίηση του διε-
θνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας που προέρχεται από δάση αειφό-
ρου διαχείρισης που υλοτομούνται νομίμως, καθώς και να προωθη-
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Απ.                             Απόφαση 

ΑΧΣ                            Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο

ΓΓρ                              Γενικός Γραμματέας

ΓΝΜ                           Γνωμοδότηση

Ε. Κοινοβούλιο          Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΚΥΑ                            Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΟΛΠ                           Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

θεί η αειφόρος διαχείριση των δασών παραγωγής τροπικής ξυλεί-
ας (Κεφάλαιο Ι - άρθρο 1). Ο Διεθνής Οργανισμός Τροπικής Ξυλείας, 
που ιδρύθηκε με τη Διεθνή Συμφωνία για την Τροπική Ξυλεία του 
1983, εξακολουθεί να υφίσταται για να εφαρμόζει τις διατάξεις της 
Συμφωνίας και να εποπτεύει τη λειτουργία της (Κεφάλαιο ΙΙΙ - άρ-
θρο 3 παρ.1).

ΠΔ                              Προεδρικό διάταγμα

ΡΑΕ                             Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΥΑ                              Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΚΑ                       Υπουργείο Περιβάλλοντος,  
                                   Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Σημ.: Η ανασύσταση των Υπουργείων έγινε με το ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών».

   






