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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

1. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1. 
Νόμος 1650/1986 

(ΦΕΚ 160Α/18-10-
1986) 

Για την προστασία του περιβάλλοντος 

 
2. 

Νόμος 2947/2001 
(ΦΕΚ 228Α/9-10-

2001) 

 

Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και 
άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 9: Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) 

 
3. 

Νόμος 2242/1994 
(ΦΕΚ 162Α/3-10-

1994) 
 

Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού 
Ελέγχου, προστασία φυσικού δομημένου περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις 

 
4. 

Νόμος 3010/2002 
(ΦΕΚ 91 Α/25-4-2002) 

 

Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις 

 5. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

25535/3281/2002 
(ΦΕΚ 1463Β/20-11-

2002) 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην 
υποκατηγορία 2 της Α' κατηγορίας σύμφωνα με την υπ'αρ. ΗΠ 
15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε 
κατηγορίες κλπ (Β' 1022) 

  6. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022Β/5-8-

2002) 

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του 
Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕκ.α. (Α'91) 

 

7. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

11014/703/Φ104/2003 
(ΦΕΚ 332Β/20-3-

2003) 

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του 1650/1986 (Α' 160) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση 
του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και96/61/ΕΕ και άλλες 
διατάξεις» (Α' 91) 

 8. 
Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 1726/2003 

(ΦΕΚ 552Β/ 8-5-2003) 
 

Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης 
επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια 
της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 9. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

37111/2021/2003 
(ΦΕΚ 1391 Β/29-9-

2003) 
 

Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά 
την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 3 του Ν. 3010/2002 

 

10. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
13727/724/2003 (ΦΕΚ 

1087Β/5-8-2003) 

Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα 
πολεοδομικά διατάγματα 



 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

 

11. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

69269/5387/1990 
(ΦΕΚ 678Β/25-10-

1990) 
 

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.),καθορισμός 
περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ) και λοιπές 
συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986 

 12. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 1661/1994 
(ΦΕΚ 786Β/20-10-

1994) 
 

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ' αρ. 69269/5387 
Κοινής Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Τουρισμού 

 13. ..
Προεδρικό Διάταγμα 

256/1998 (ΦΕΚ 
190Α/12-8-1998) 

Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α' 116) «Περί 
κατηγοριών μελετών» 

 14. 

Εγκύκλιος οικ. 
122343/19-1-2004 

(ΥΠΕΧΩΔΕ) 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών 
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από 
το Ν.3010/2002 

 

15. 
Εγκύκλιος οικ. 

117266/27-5-2003 
(ΥΠΕΧΩΔΕ) 

 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 της ΚΥΑ Η.Π 
11014/703/Φ/104/ΦΕΚ332/Β/2003 όσον αφορά την υποχρέωση 
ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης 
(εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του 
παραρτήματος II του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. Η.Π 15393/2332/2002 
ΚΥΑ (Β' 1022) 

 
16. 

Εγκύκλιος οικ. 
122859/2-2-2004 

(ΥΠΕΧΩΔΕ) 

Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ 
Η.Π. 11014/703/14.3.03 (ΦΕΚ 332Β/2003) 

 17. ..
Εγκύκλιος οικ. 

130884/26-2-2004 
(ΥΠΕΧΩΔΕ) 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Πίνακα 9 της ΚΥΑ 15393/2332/02 
(Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις) 

ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ 
18. 

Νόμος 1739/1987 
(ΦΕΚ 201 Α/20-11 -

1987) 
 

Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 

 
19. 

Νόμος 3199/2003 
(ΦΕΚ 280Α/9-12-

2003) 

Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23ης 
Οκτωβρίου 2000 

 20. 
Προεδρικό Διάταγμα 
256/1989 (ΦΕΚ 121 

Α/11-5-1989) 
Άδεια χρήσης νερού 

 
21. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

Φ16/6631/1989 (ΦΕΚ 
428Β/2-6-1989) 

Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων 
ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση 

 

 

22. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

Φ16/5813/1989 (ΦΕΚ 
383Β/24-5-1989) 

 

Άδεια εκτέλεσης έργου, αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαμβάνονται στο δημόσιο 
τομέα και από φυσικά πρόσωπα 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

 
23. 

Προεδρικό Διάταγμα 
43/2002 (ΦΕΚ 43Α/7-

3-2002) 

Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με 
σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (ύδρευση) 

 

 24. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 

892Β/11-7-2001) 

«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 3ης Νοεμβρίου 1998 

 
25. 

Προεδρικό Διάταγμα 
55/1998 (ΦΕΚ 
58Α/20-3-1998) 

Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος 

 
26. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

5673/400/1997 (ΦΕΚ 
192Β/14-3-1997) 

Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

 

 

27. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

19661/1982/1999 
(ΦΕΚ 1811Β/29-9-

1999) 

Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β' 192) - 
Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής 

 

28. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

48392/939/2002 (ΦΕΚ 
405Β/3-4-2002) 

 

Συμπλήρωση της 19661/1982/1999 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής υπουργικής απόφασης ... 
κ.λ.π. (Β' 192). Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση 
αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης 
αυτής (Β' 1811) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παραγ. Β) αυτής 

 29. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

16190/1335/1997 
(ΦΕΚ 519Β/25-6-

1997) 

Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από την νιτρορρύπανση 
γεωργικής προέλευσης 

 

 

30. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

19652/1906/1999 
(ΦΕΚ 1575Β/5-8-

1999) 
 

Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται, νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις 
παραγράφους1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 
16190/1335/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για 
την προστασία των νερών από την νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης» (Β' 519). Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5 και 8 της 
απόφασης αυτής 

 

31. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

20419/2522/2001 
(ΦΕΚ 1212Β/18-9-

2001) 
 

Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής Υπουργικής 
Απόφασης με θέμα «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται 
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων 
ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 
της υπ' αριθ. 16190/1335/1997 κοινής Υπουργικής απόφασης (Β' 519) 
... αυτής» (Β' 575) 

 32. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

46399/4352/1986 
(ΦΕΚ 438Β/3-7-1986) 

 

Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται 
για: «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και 
«καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», μέθοδοι μέτρησης, 
συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που 
προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 
78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

 

33. 

Προεδρικό Διάταγμα 
1180/1981 (ΦΕΚ 293 

Α/6-10-1981) 
 

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει  

 

34. 
Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Ε1β. 
221/1965 (ΦΕΚ 
138Β/24-2-1965) 

Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων 

ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

35. 

Νόμος 2939/2001 
(ΦΕΚ 179 Α/6-8-2001) 

 

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες 
διατάξεις 

 
36. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 106453/2003 
(ΦΕΚ 391 Β/4-4-2003) 

Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 

 
37. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 105857/2003 
(ΦΕΚ 391 Β/4-4-2003) 

 

Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

 

38. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909Β/22-12-

2003) 

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης  

 

 
39. 

Εγκύκλιος 123067/10-
2-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - 
Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων 

 40. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 114218/1997 
(ΦΕΚ 1016Β/17-11-

1997) 

Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

 

41. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

29407/3508/2002 
(ΦΕΚ 1572Β/16-12-

2002) 

Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων 

 

42. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

37591/2031/2003 
(ΦΕΚ 1419Β/1-10-

2003) 

Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από 
υγειονομικές μονάδες 

 

 
43. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

3418/07/2002 (ΦΕΚ 
712Β/11-6-2002) 

Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίων 

 

 

44. .
Προεδρικό Διάταγμα 

82/2004 (ΦΕΚ 
712Β/11-6-2002) 

Αντικατάσταση ης 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και 
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β΄40) 
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

 45. 
Προεδρικό Διάταγμα 

109/2004 (ΦΕΚ 75 Α/5-
3-2004) 

Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική τους 
διαχείριση 

 

46. 

Προεδρικό Διάταγμα 
115/2004 (ΦΕΚ 
80Α/5-3-2004) 

 

Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που 
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β'781) και 19817/2000 
κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης κ.λ.π.» (Β' 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών 
Στηλών και Συσσωρευτών» 

 

47. 
Προεδρικό Διάταγμα 

116/2004 (ΦΕΚ 81 
Α/5-3-2004) 

 

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του 
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου2000 

 48. 
Προεδρικό Διάταγμα 

117/2004 (ΦΕΚ 
82Α/5-3-2004) 

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 
27ης Ιανουαρίου 2003» 

 

49. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
80568/4225/1991 

(ΦΕΚ 641Β/7-8-1991) 

Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία 
της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών και αστικών 
λυμάτων 
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IV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΞΙΚΩΝ – 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

50. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
19396/1546/1997 

(ΦΕΚ 604Β/18-7-1997) 

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων  

 

 51. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
2487/455/1999 (ΦΕΚ 

196Β/8-3-1999) 

Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων 

 52. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
7589/731/2000 (ΦΕΚ 

514Β/11-4-2000) 

Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (ΡCΒ/ΡCΤ)  

 53. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
18083/1098Ε.103/2003 
(ΦΕΚ 606Β/15-5-2003) 

Σχέδια διάθεσης / απολύμανσης συσκευών που περιέχουν ΡCΒ - 
Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση 
συσκευών και αποβλήτων με ΡCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β' 514)  

 54. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
4859/726/2001 (ΦΕΚ 

253Β/9-3-2001) 

Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών 
τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο 
II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαίου 1976  

 55. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
18186/271/1988 (ΦΕΚ 

126Β/3-3-1988) 

Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των 
επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα  

 56. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

55648/2210/1991 
(ΦΕΚ 323Β/13-5-

1991) 

Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των 
επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα 

 57. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

90461/2193/1994 
(ΦΕΚ 843Β/11-11-

1994) 

Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 
55648/2210/1991 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και 
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα 
υγρά απόβλητα» (Β' 323)  

 58. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

72751/3054/1985 
(ΦΕΚ 665Β/1-11-

1985) 

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη 
πολυχλωροδιαφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση 
προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚκαι 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20-
3-1978 και 6-4-1976  

 59. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
26857/553/1988 (ΦΕΚ 

196Β/6-4-1988) 

Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών  
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 60. 

Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου 144/1987 

(ΦΕΚ 197Α/11-11-
1987) 

 

Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ' αυτό 
και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού σε 
κάδμιο, υδράργυρο και εξα-χλωροκυκλοεξάνιο (ΗCΗ)  

 61. 

Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου 73/1990 

(ΦΕΚ 90Α/11-7-1990) 

 

Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των 
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται 
στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του άρθρου 6 της αριθ. 144/2-
11-1987 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου  

 62. 

Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου 255/1994 

(ΦΕΚ 123Α/21-7-
1994) 

 

Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 
73/29.6.1990 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Καθορισμός των 
κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από 
απορρίψεις ορισμένων επικινδύνωνουσιών που υπάγονται στον 
κατάλογο Ι του Παραρτήματος Α του «άρθρου 6 της υπ'αριθ. 
144/2.11.1987 Πράξης του υπουργικού Συμβουλίου (Α' 197/1987)  

 63. 

Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου 2/2001 

(ΦΕΚ 15Α/2-2-2001) 

 

Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των 
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται 
στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης 
Μαΐου 1976 

 64. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

50388/2704/Ε103/2003 
(ΦΕΚ 1866Β/12-12-

2003) 

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
2/1.2.2001 «Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών 
ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον Κατάλογο II της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 4ης Μαίου 1976 (Α' 15)» 

V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 

65. 
Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 
3277/209/2000 (ΦΕΚ 

180Β/17-2-2000) 

Καθορισμός γενικών αρχών και αρμοδίων υπηρεσιών, για την 
εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος 

 

66. 

Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου 

34/2002 (ΦΕΚ 
125Α/5-6-2002) 

 

Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 
διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, 
σωματιδίων και μολύβδου 

 67. 
Πράξη Υπουργικού 

Συμβουλίου 
98/1987 (ΦΕΚ 

135Α/28-7-1987) 

Οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 
μόλυβδο 

 

 

68. 
Πράξη Υπουργικού 

Συμβουλίου 
99/1987 (ΦΕΚ 

135Α/28-7-1987) 

Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 
διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια 

 

69. 
Πράξη Υπουργικού 

Συμβουλίου 
25/1988 (ΦΕΚ 
52Α/22-3-1988) 

Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 
διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των με αριθ. 98 και 99/10.7.87 
Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
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70. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

9238/332/2004 
(ΦΕΚ 405Β/27-2-

2004) 

Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 
βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα 

 

 
71. 

Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου 5/2003 

(ΦΕΚ 58Α/5-3-
2003) 

Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων 
φαινομένου θερμοκηπίου (2000-2010) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο 
(παράγραφος 3) του Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ Α' 117) 

 

72. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

11641/1942/2002 
(ΦΕΚ 832Β/2-7-

2002) 

Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών 
οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών 
διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις 

 73. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

58751/2370/1993 
(ΦΕΚ 264Β/15-4-

1993) 

Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 

 

74. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

76802/1033/1996 
(ΦΕΚ 596Β/19-7-

1996) 
 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 58751/2370/1993 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και όρων για τον 
περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης (Β'264)» 

 

75. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

11294/1993 (ΦΕΚ 
264Β/15-4-1993) 

 

Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων 
αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα 
και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο 

 
76. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

11535/1993 (ΦΕΚ 
328Β/6-5-1993) 

Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και 
συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών 
μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης 

 

77. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

10315/1993 (ΦΕΚ 
369Β/24-5-1993) 

 

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών 
καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού 

 78. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

37393/2028/2003 
(ΦΕΚ 1418Β/1-10-

2003) 

Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 

 

 
79. 

Προεδρικό Διάταγμα 
85/1991 (ΦΕΚ 38Α/18-

3-1991) 

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ 

 

80. 
Υπουργική 
Απόφαση 

17252/1992 (ΦΕΚ 
395Β/19-6-1992) 

Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων θορύβου 
που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά 
έργα 
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81. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

56206/1613/1986 
(ΦΕΚ 570Β/9-9-

1986) 
 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 
1981 και της 11ης Ιουλίου1985 

 82. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

69001/1921/1988 
(ΦΕΚ 751Β/18-10-

1988) 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερατων 
μηχανοκινήτων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και 
αεροσφυρών 

VI. ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 83. 

Νομοθετικό Διάταγμα 
191/1974 (ΦΕΚ 

350Α/20-11-1974) 

Περί κυρώσεως της εν Ραμσάϊρ του Ιράν κατά την 2αν Φεβρουαρίου 
1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας ενδιαφέροντος υγροτόπων 
ιδία ως υγροβιότοπων 

 
84. 

Νόμος 1751/1988 
(ΦΕΚ 26Α/9-2-1988) 

 

Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποιητικού της Σύμβασης Ραμσάϊρ 
1971 για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία 
ως υγροβιότοπων 

 85. Νόμος 1335/1983 
(ΦΕΚ 32Α/14-3-1983) 

Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και 
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης 

 86. Νόμος 2204/1994 
(ΦΕΚ 59Α/15-4-1994) 

Κύρωση Σύμβασης για την βιολογική ποικιλότητα 

 

 

87. 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 

33318/3028/1998 
(ΦΕΚ 1289Β/28-12-

1998) 
 

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας 

Ι. Γενικά 
88. 

Απόφαση 
76/161/ΕΟΚ/8.12.1975 

(D) 

Περί θεσπίσεως κοινής διαδικασίας για την σύνταξη και συνεχή 
ενημέρωση καταλόγου πηγών πληροφορήσεως σχετικά με το πε-
ριβάλλον μέσα στην Κοινότητα. (ΕΕ L 031/5.2.1976, σ. 8) 

 89. 
Οδηγία 

85/337/ΕΟΚ/27.6.1985 
(L) 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. (ΕΕ L 175/5.7.1985, σ. 40) 

 
90. 

Απόφαση 
86/479/ΕΟΚ/18.9.1986 

(D) 

Σχετικά με τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για την προστασία 
του περιβάλλοντος στις ζώνες που απειλούνται άμεσα (περίπτωση 
Λεκάνης της Μεσογείου). (ΕΕ L 282/3.10.1986, σ. 23) 

 91. 
Κανονισμός 

1210/90/ΕΟΚ/7.5.1990 
(R) 

Για την ίδρυση του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και 
παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον. (ΕΕ L 120/11.5.1990, σ. 1) 

 92. 
Κανονισμός 

793/93/ΕΟΚ/23.3.1993 
(R) 

Για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες 
ουσίες. (ΕΕ L 084/5.4.1993, σ. 1) 

 93. 
Οδηγία 

96/61/ΕΚ/24.9.1996 
(L) 

Σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. (ΕΕ 
L 257/10.10.1996, σ. 32) 

 
94.  

Οδηγία 97/11 
/ΕΚ/3.3.1997 (L) 

 

Περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον. (ΕΕ Ι 073/14.3.1997, σ. 5) 
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95. 
Απόφαση 

97/264/ΕΚ/16.4.19
97 (D) 

 

Για την αναγνώριση των διαδικασιών πιστοποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1836/93 του Συμβουλίου, της 
29ης Ιουνίου 1993, για την εκούσια συμμετοχή επιχειρήσεων του 
βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης 
και οικολογικού ελέγχου (ΕΕ L 104/22.4.1997, σ. 35) 

 

96. 
Απόφαση 

97/265/ΕΚ/16.4.19
97 (D) 

 

Για την αναγνώριση του διεθνούς προτύπου Ι5Ο 14001:1996 και του 
ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 15Ο 14001:1996, που θεσπίζουν 
προδιαγραφές για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε 
συμφωνία με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 της 
291<: Ιουνίου 1993 σχετικά με την εκούσια συμμετοχή επιχειρήσεων 
του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής δια-
χείρισης και οικολογικού ελέγχου. (ΕΕ L 104/22.4.1997, σ. 37) 

 
97. 

Απόφαση 
2179/98/ΕΚ/24.9.1

998 (D) 
 

Περί αναθεωρήσεως του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη «Στόχος η αειφορία». (ΕΕ L 275/10.10.1998, σ. 1) 
 

 

98.  
Κανονισμός 

2161/1999/12.10.1999 
(R) 

 

Σχετικά με την επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων διεξαγωγής δοκιμών 
στους εισαγωγείς ή παρασκευαστές ορισμένης ουσίας προ-
τεραιότητας, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
793/93 του Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες. (ΕΕ L 265/13.10.1999, σ. 11) 

 
99.  

Κανονισμός 
1655/2000/ΕΚ/17.7.20

00 (R) 
 

Σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσον για το περιβάλλον (LIFE). (ΕΕ L 
192/28.7.2000, σ. 1) 

 
100. 

Κανονισμός 
2493/2000/7.11.2000 

(R) 
 

Σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση της πλήρους ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών. (ΕΕ L97/21.7.2001, σ. 30) 

 

101. 
Απόφαση 

2001/681/ΕΚ/7.9.2
001 (D) 

 

Σχετικά με κατευθύνσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΕ L 
247/17.9.2001, σ. 24) 

 102. 
Απόφαση 

2001/792/ΕΚ/23.10
.2001 (D) 

Περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης 
συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας ας. 
(ΕΕL 297/15.11.2001, σ. 7) 

 103. 
Οδηγία 

2001/42/ΕΚ/27.6.20
01 (L) 

Σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. (ΕΕ L 197/21.7.2001, σ. 30) 

 
104. 

Κανονισμός 
761/2001/ΕΚ/19.3.200

1 (R) 

Για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑ3). (ΕΕ L 
114/24.4.2001, σ. 1) 

 

105. 
Κανονισμός 

2592/2001/ΕΚ/28.12.2
001 (R) 

 

Περί επιβολής περαιτέρω απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες 
και τις δοκιμές, στους παραγωγούς και τους εισαγωγείς ορισμένων 
ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ.793/93 του Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες. (ΕΕ L 345/29.12.2001, σ. 25) 

 
106. 

Απόφαση αριθ. 
466/2002/ΕΚ/1.3.2002 

(D) 
 

Σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την 
προαγωγή των μη κυβερνητικών οργανώσεων που αναπτύσσουν 
δραστηριότητα κυρίως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, 
(ΕΕ L 075/16.3.2002, σ. 1) 

 107. 
Απόφαση 

1600/2002/ΕΚ/22.7.20
02 (D) 

Για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος για το 
περιβάλλον, (ΕΕ L 242/10.9.2002, σ. 1) 
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108. 
Κανονισμός 

1217/2002/ΕΚ75.7.200
2 (R) 

 

Με το οποίο απαιτείται από τους εισαγωγείς ή τους παρασκευαστές 
ορισμένων ουσιών του ΕΙΝΕCS να υποβάλουν ορισμένες 
πληροφορίες και να διενεργούν ορισμένες δοκιμές σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.793/93 του Συμβουλίου. (ΕΕ L 
177/6.7.2002, σ. 6) 

 

109. 
Οδηγία 

2003/35/ΕΚ/26.5.2003 
(L) 

 

Σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την 
τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΚ του συμβουλίου. (ΕΕ L156/25.6.2003, σ. 17) 

 
110. 

Οδηγία 
2003/4/ΕΚ/28.1.2003 () 

 

Για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και 
για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
41/14.2.2003. σ. 1) 

ΙΙ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΗΜΑ 111. 

Απόφαση 
94/10/ΕΚ/21.12.1993 

(D) 

Περί τυποποιημένου εντύπου περιληπτικών στοιχείων για την 
κοινοποίηση των αποφάσεων απονομής του οικολογικού σήματος της 
Κοινότητας. (ΕΕ L 007/11.1.1994, σ. 17) 

 112. 
Απόφαση 

1999/847/ΕΚ/9.12.199
9 (D) 

Σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα 
της πολιτικής άμυνας. (ΕΕ L 327/21.12.1999, σ. 53 

 113. 
Απόφαση 

2000/728/ΕΚ/10.11.20
00 (D) 

Για τον καθορισμό του τέλους αίτησης και του ετησίου τέλους για το 
κοινοτικό οικολογικό σήμα. (ΕΕ L 293/22.11 -2000, σ. 18) 
 

 
114. 

Απόφαση 
2000/729/ΕΚ/10.11.20

00 (D) 

Σχετικά με πρότυπη σύμβαση για τους όρους χρήσης του κοινοτικού 
οικολογικού σήματος. (ΕΕ L 293/22.11.2000, σ. 20) 

 

 
115. 

Απόφαση 
2000/730/ΕΚ/10.11.20

00 (D) 

Για τη θέσπιση του συμβουλίου οικολογικής σήμανσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού κανονισμού του. (ΕΕ L 
293/22.11.2000, σ. 24) 

 
116. 

Απόφαση 
2000/731/ΕΚ/10.11.20

00 (D) 
 

Για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του φόρουμ 
διαβούλευσης για το αναθεωρημένο κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
σήμανσης. (ΕΕ L 293/22.11.2000, σ. 31) 

 117. 
Κανονισμός 

1980/2000/ΕΚ/17.7.20
00 (R) 

Περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού 
σήματος. (ΕΕ L 237/21,9.2000, σ. 1) 
 

 118. 
Απόφαση 

2001/405/ΕΚ/4.5.2001 
(D) 

Για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού 
οικολογικού σήματος σε προϊόντα από χαρτί υγείας. (ΕΕ L 
142/29.5.2001, σ. 10) 

 119. 
Απόφαση 

2001/523/ΕΚ/27.6.200
1 (D) 

Για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε προϊόντα καθαρισμού εγκατα-
στάσεων υγιεινής (ΕΕ L 189/11.7.2001,σ.25) 

 
120. 

Απόφαση 
2001/607/ΕΚ/19.7.200

1 (D) 

Για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε απορρυπαντικά πιάτων (ΕΕ L 
214/8.8.2001,σ.30) 

 121. 
Απόφαση 

2001/687/ΕΚ/28.8.200
1 (D) 

Περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε φορητούς υπολογιστές (ΕΕ L 
242/12.9.2001, σ. 11) 

 122. 
Απόφαση 

2001/688/ΕΚ/28.8.200
1 (D) 

Περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε βελτιωτικά του εδάφους και καλ-
λιεργητικά μέσα (ΕΕ L 242/12.9.2001, σ. 17) 
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 123. 
Απόφαση 

2001/689/ΕΚ/28.8.200
1 (D) 

Περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε πλυντήρια πιάτων (ΕΕ L 
242/12.9.2001, σ. 17) 

 124. 
Απόφαση 

2002/18/ΕΚ/21.12.200
1 (D) 

Για τη θέσπιση του προγράμματος εργασίας της Κοινότητας για το 
οικολογικό σήμα. (ΕΕ L 007/11.1.2002, σ. 28) 

 
125. 

Απόφαση 
2002/231/ΕΚ/18.3.200

2 (D) 
 

Για καθορισμό οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε είδη υπόδησης και τροποποίησης 
της απόφασης 1999/179/ΕΚ (ΕΕ L 077/20.3.2002, σ. 50) 

 126. 
Απόφαση 

2002/255/ΕΚ/25.3.200
2 (D) 

Για τη θέσπιση οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε τηλεοπτικούς δέκτες. (ΕΕ L 
087/4.4.2002, σ. 53) 

 127. 
Απόφαση 

2002/272/ΕΚ/25.3.200
2 (D) 

Με την οποία καθιερώνονται οικολογικά κριτήρια για την απονομή 
του κοινοτικού οικολογικού σήματος στις σκληρές επενδύσεις 
δαπέδου. (ΕΕ L 094/11.4.2002, σ. 13) 

 

128. 
Απόφαση 

2002/371/ΕΚ/15.5.2002 
(D) 

Με την οποία θεσπίζονται οικολογικό κριτήρια για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος για τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα και τροποποιείται η απόφαση 1999/178/ΕΚ. (ΕΕ L 
133/18.5.2002, σ. 29) 

 
129. 

Απόφαση 
2002/739/ΕΚ/3.9.2002 

(D) 
 

Για θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων απονομής του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια 
εσωτερικού χώρου και την τροποποίηση της απόφασης 1999/10/ΕΚ. 
(ΕΕ L 236/4.9.2002, σ. 4) 

 
130. 

Απόφαση 2002/741 
/ΕΚ/4.9.2002 (D) 

 

Για θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων απονομής του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος στο χαρτί φωτοαντιγραφικό και 
γραφής και για τροποποίηση της απόφασης 1999/554/ΕΚ. (ΕΕ L 
237/5.9.2002, σ. 6) 

 
131. 

Απόφαση 
2002/747/ΕΚ/4.9.2002 

(D) 
 

Για τη θέσπιση των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού 
οικολογικού σήματος στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες και την 
τροποποίηση της απόφασης 1999/568/ΕΚ. (ΕΕ L 242/10.9.2002, σ. 
44) 

 

132. 
Απόφαση 

2003/31/ΕΚ/29.11.200
3 (D) 

 

Για καθορισμό αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων απονομής 
του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε απορρυπαντικά πιάτων και 
την τροποποίηση της απόφασης 1999/427/ΕΚ. (ΕΕ L 009/15.1.2003, 
σ. 11) 

 133. 
Απόφαση 

2003/121/ΕΚ/11.2.200
3 (D) 

Για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του 
κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ηλεκτρικές σκούπες. (ΕΕ L 
047/21.2.2003, σ. 56) 

 
134. 

Απόφαση 
2003/200/ΕΚ/14.2.200

3 (D) 

Για τη θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων για την 
απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε απορρυπαντικά 
πλυντηρίων και για την τροποποίηση της απόφασης 1999/476/ΕΚ. 
(ΕΕ L 076/22.3.2003, σ. 25) 

 
135. 

Απόφαση 
2003/287/ΕΚ/14.4.200

3 (D) 

Για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων σχετικά με την απονομή 
του οικολογικού σήματος της Κοινότητας για υπηρεσίες τουριστικών 
καταλυμάτων. (ΕΕ L. 102/24.4.2003, σ. 82) 

ΙΙΙ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΥΔΑΤΩΝ 

136. 
Οδηγία 

75/440/ΕΟΚ/16.6.1975 
(L) 

 

Περί της απαιτουμένης ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που 
προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη. (ΕΕ 
L 194/25.7.1975. σ. 26 

 137. 
Οδηγία 

76/160/ΕΟΚ/8.12.1975 
(L) 

Περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. (ΕΕ L 031/5.2.1976, σ. 
1) 
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138. 

Οδηγία 
76/464/ΕΟΚΜ.5.1976 

(L) 

Περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες 
που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας. (ΕΕ L 
129/18.5.1976,0.23) 

 
139. 

Απόφαση 
77/795/ΕΟΚ/12.12.197

7 (D) 

Περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για 
την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας. (ΕΕ 
L 334/24.12.1977, σ. 29) 

 
140. 

Οδηγία 
79/869/ΕΟΚ/9.10.1979 

(L) 
 

Περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των 
δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα ο-
ποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα Κράτη 
Μέλη. (ΕΕ L 271/29.10.1979, σ. 44) 

 141. 
Οδηγία 

79/923/ΕΟΚ/30.10.197
9 (L) 

Περί της απαιτουμένης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή. (ΕΕ L 
281/10.11.1979, σ. 47) 

 142. 
Οδηγία 

80/68/ΕΟΚ/17.12.1979 
(L) 

Περί  προστασίας   των   υπογείων   υδάτων  από   τη   ρύπανση   που   
προέρχεται   από   ορισμένες   επικίνδυνες   ουσίες.   (ΕΕ   L 
020/26.1.1980,σ.43) 

 
143. 

Απόφαση 
80/686/ΕΟΚ/25.6.1980 

(D) 

Περί συστάσεως Συμβουλευτικής Επιτροπής στον τομέα του ελέγχου 
και της μειώσεως της ρυπάνσεως που προξενείται από την έκχυση 
υδρογονανθράκων στην θάλασσα. (ΕΕ L 188/22-7.1980, σ. 11) 

 144. 
Οδηγία 

80/68/ΕΟΚ/17.12.1979 
(L) 

Περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που 
προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 020/26.1.1980, σ. 
43) 

 145. 
Οδηγία 

80/778/ΕΟΚ/15.7.198
0 (L) 

Περί της ποιότητας του ποσίμου νερού. (ΕΕ L 229/30.8,1980, σ. 11) 

 
146. 

Οδηγία 
82/176/ΕΟΚ/22.3.1982 

(L) 

Περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις 
απορρίψεις υδραργύρου από το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης 
των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων. (ΕΕ L 081/27.3.1982, σ. 29) 

 147. 
Οδηγία 

83/513/ΕΟΚ/26.9.1983 
(L) 

Για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις 
του καδμίου. (ΕΕ L 291/24.10.1983, σ. 1) 
 

 148. 
Οδηγία 

84/491/ΕΟΚ/9.10.1984 
(L) 

Σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις του εξαχλωροκυκλοεξανίου. (ΕΕ L 274/17.10.1984, σ. 
11) 

 

149. 
Οδηγία 

86/280/ΕΟΚ/12.6.1986 
(L) 

Σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον 
κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. (ΕΕ L 
181/4,7.1986, σ. 16) 

 

150. 
Οδηγία 

88/347/ΕΟΚ/16.6.1988 
(L) 

 

Για την τροποποίηση του παραρτήματος Π της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ 
σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις 
απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον 
κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ (ΕΕ L 
158/25.6.1988,σ.35) 

 151. 
Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ/21.5.199
1 (L) 

Για την επεξεργασία των οστικών λυμάτων. (ΕΕ L 135/30.5.1991, σ. 
40) 

 152. 
Οδηγία 

91/676/ΕΟΚ/12.12.199
1 (L) 

Για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης. (ΕΕ L 375/31.12.1991, σ. 1) 
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153. 

Οδηγία 
91/692/ΕΟΚ/23.12.199

1 (L) 
 

Πα την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που 
αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον. 
(ΕΕ L377/31.12.1991,0.48) 
 

 
154. 

Απόφαση 
92/446/ΕΟΚ/27.7.1992 

(D) 
 

Περί των ερωτηματολογίων για τις οδηγίες που αφορούν τον τομέα 
των υδάτων. (ΕΕ L 247/27.8.1992, σ. 10) 

 

 155. 
Απόφαση 

93/481/ΕΟΚ/28.7.1993 
(D) 

Περί των σχημάτων για την έκθεση των εθνικών προγραμμάτων 
που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. (ΕΕ L 226/7.9.1993, σ. 23) 

 
156. 

Οδηγία 
93/75/ΕΟΚ/13.9.1993 

(L) 

Για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα 
οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες 
μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα. (ΕΕ L 
247/5.10.1993, σ. 19) 

 157. 
Οδηγία 

98/83/ΕΚ/3.11.1998 
(L) 

Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
(ΕΕ L 330/5.12.1998, σ. 32) 

 
158. 

Απόφαση 
2850/2000/ΕΚ/20.12.2

000 (D) 

Για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της 
ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης. (ΕΕ L. 
332/28.12.2000,σ. 1) 

 159. 
Οδηγία 

2000/60/ΕΚ/23.10.2000 
(L) 

Για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων. (ΕΕ L 327/22.12.2000, σ. 1) 

 
160. 

Απόφαση 
2455/2001/ΕΚ/20.11.2

001 (D) 

Για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
(ΕΕ L 331/15.12.2001, σ. 1) 

 
161. 

Οδηγία 
2002/59/ΕΚ/27.6.2002 

() 
 

Πα τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της 
κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της 
οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 208/5.8.2002, σ. 10) 

 

162. 
Οδηγία 

2002/915/ΕΚ/18.11.20
02 (D) 

 

Σχετικά με αίτημα παρέκκλισης από διατάξεις του Παραρτήματος 
III παράγραφος 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου αναφορικά με την προστασία των υδάτων από 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. (ΕΕ L 319/23.11.2002, σ. 
24) 

 

163. 
Κανονισμός 

2099/2002/ΕΚ/5.11.20
02 (R) 

 
Για την επιτροπή ασφαλείας στην ναυτιλία και πρόληψης της 
ρύπανσης από τα πλοία (CΟ33) και για την τροποποίηση των 
κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της 
ρύπανσης από τα πλοία. (ΕΕ L 324/29.11.2002, σ. 1) 

 
164. 

Οδηγία 
84/2002/ΕΚ/5.11.2002 

(L) 
 

Για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία 
και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. (ΕΕ L 324/29.11.2002, 
σ. 10) 

IV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

165. 
Οδηγία 

75/442/ΕΟΚ/15.7.1975 
(L) 

Περί των στερεών αποβλήτων. (ΕΕ L194/25.7.1975, σ. 39) 

 166. 
Απόφαση 

76/431/ΕΟΚ/21.4.1976 
(D) 

Περί συστάσεως Επιτροπής Διαχειρίσεως Αποβλήτων. (ΕΕ L 
115/1.5.1976, ο. 73) 
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 167. 
Οδηγία 

86/278/ΕΟΚ/12.6.1986 
(L) 

Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους 
κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία. 
(ΕΕ L 181/4.7.1986, σ. 6) 

 168. 
Οδηγία 

94/62/ΕΚ/20.12.1994 
(L) 

Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. (ΕΕ L 
365/31.12.1994, σ. 24) 

 
169. 

Απόφαση 
97/129/ΕΚ/28.1.1997 

(D) 
 

Για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών 
συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασιών. (ΕΕ L 050/20.2.1997, σ. 28) 

 
170. 

Απόφαση 
97/138/ΕΚ/3.2.1997 

(D) 
 

Πα τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων 
σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασιών. (ΕΕ L 052/22.2.1997, σ. 22) 

 171. 
Οδηγία 

1999/31/ΕΚ/26.4.1999 
(L) 

Περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. (ΕΕ L 182/16.7.1999, σ. 1) 

 
172. 

Απόφαση 
1999/177/ΕΚ/8.2.1999 

() 
 

Σχετικά με την καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές 
παλέτες και κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης που 
καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα 
συσκευασιών. (ΕΕ L 056/4.3.1999, σ. 47) 

 173. 
Απόφαση 

2000/738/ΕΚ/17.11.20
00 (D) 

Αφορά το ερωτηματολόγιο σχετικά με τις εκθέσεις των κρατών μελών 
περί της εφαρμογής της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή 
των αποβλήτων. (ΕΕ L 298/25.11.2000, σ. 24) 

 174. 
Οδηγία 

2000/53/ΕΚ/18.9.2000 
(L) 

Για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους-Δηλώσεις της 
Επιτροπής. (ΕΕ L 269/21.10.2000, σ. 34) 

 175. 
Οδηγία 

2000/59/ΕΚ/27.11.2000 
(L) 

Σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου 
και καταλοίπων φορτίου. (ΕΕ L 332/28.12.2000, σ. 81) 

 176. 
Οδηγία 

2000/76/ΕΚ/4.12.2000 
(L) 

Για την αποτέφρωση αποβλήτων. (ΕΕ L 332/28.12.2000, σ. 91) 

 

177. 
Απόφαση 

2001/171/ΕΚ/19.2.200
1 (D) 

Για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες 
συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων 
μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά με τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. (ΕΕ L 
062/2.3.2001, σ. 20) 

 

178. 
Απόφαση 

2001/524/ΕΚ/28.6.200
1 (D) 

Σχετικά με την δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων 
ΕΝ 13428:2000, ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000, ΕΝ 13431:2000 
και ΕΝ 13432:2000 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. (ΕΕ L 190, 12.7.2001, 
σ. 21) 

 

179. 
Απόφαση 

2001/753/ΕΚ/17.10.20
01 (D) 

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο για τις εκθέσεις των κρατών μελών 
περί της εφαρμογής της οδηγίας 2000/53.ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους. (ΕΕ L 282/26.10.2001, σ. 77) 

 

180. 
Απόφαση 

2002/151/ΕΚ/19.2.200
2 (D) 

Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό 
καταστροφής που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους, 
(ΕΕ L 050/21.2.2002, σ. 94) 
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181. 
Οδηγία 

2002/96/ΕΚ/27.1.2003 
(L) 

Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)-Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά το Άρθρο 9. (ΕΕ L. 
037/13.2.2003, σ. 24) 

 182. 
Κανονισμός 

2150/2002/25.11.2002 
(R) 

Για τις στατιστικές των αποβλήτων. (ΕΕ L 332/9.12.2002, σ. 1) 
 

 
183. 

Απόφαση 
2003/33/ΕΚ/19.12.200

2 (D) 

Για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 
16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. (ΕΕ L 
011/16.1,2003, σ. 27). 

 

184. 
Απόφαση 

2003/138/ΕΚ/27.2.200
3 (D) 

Γιο τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά 
στοιχεία και τα υλικά, δυνάμει της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο 
τέλος της ζωής τους. (ΕΕ L 053/6.2.2003, σ. 58) 

V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΞΙΚΩΝ – 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

185. 
Οδηγία 

75/439/ΕΟΚ/16.6.1975 
(L) 

Περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. (ΕΕ L 
194/25.7.1975, σ. 23) 

 186. 
Οδηγία 

78/176/ΕΟΚ/20.2.1978 
(L) 

Περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία διοξειδίου 
του τιτανίου. (ΕΕ L 054/25.2.1978, σ. 19) 

 187. 
Οδηγία 

91/157/ΕΟΚ/18.3.1991 
(L) 

Για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν 
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. (ΕΕ L 078/26.3.1991, σ. 38) 

 188. 
Οδηγία 

91/689/ΕΟΚ/12.12.199
1 (L) 

Για τα επικίνδυνα απόβλητα. (ΕΕ L 377/31.12.1991, σ. 20) 

 
189. 

Οδηγία 
91/692/ΕΟΚ/23.12.199

1 (L) 

Για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που 
αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον. (ΕΕ L 
377/31.12.1991, σ. 48) 

 
190. 

Οδηγία 
93/86/ΕΟΚ/4.10.1993 

(L) 
 

Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που 
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. (ΕΕ L 264/23,10.1993, σ. 51) 

 
191. 

Κανονισμός 
259/93/ΕΟΚ/1.2.1993 

() 

Σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών 
αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την εί-
σοδο και έξοδο τους. (ΕΕ L 030/6.2.1993, σ. 1) 

 

192. 
Απόφαση 

94/741/ΕΚ/24.10.94 
(D) 

 
Σχετικά με τα ερωτηματολόγια των εκθέσεων των κρατών μελών που 
αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των 
αποβλήτων (εφαρμογή της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του συμβουλίου). 
(ΕΕ L 296/17.11.1994, σ. 42) 

 

193. 
Απόφαση 

94/774/ΕΚ/24.11.1994 
(D) 

Σχετικά με το τυποποιημένο έγγραφο παρακολούθησης που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου σχε-
τικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών 
αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και έξοδο τους. (ΕΕ 
L 310/3.12.1994, σ. 70) 

 194. 
Οδηγία 

94/67/ΕΚ/16.12.1994 
(L) 

Για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων. (ΕΕ L 
365/31.12.1994, σ. 34) 



 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

 
195. 

Απόφαση 
96/302/ΕΚ/17.4.1996 

(D) 
 

Για τη θέσπιση της μορφής υπό την οποία πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚτου Συμβουλίου σχετικά μετά επικίνδυνα απόβλητα. 
(ΕΕ L 116/11.5.1996, σ. 26) 

 
196. 

Οδηγία 
96/59/ΕΚ/16.9.1996 

(L) 
 

Για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
πολυχλωροτριφαινυλίων (ΡCΒ/ΡCΤ). (ΕΕ L 243/24.9.1996, σ. 31) 

 

197. 
Απόφαση 

97/283/ΕΚ/21.4.1997 
(D) 

Για τις εναρμονισμένες μεθόδους μετρήσεων της κατά μάζα 
συγκέντρωσης διοξινών και φουρανίων στις ατμοσφαιρικές εκπομπές 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/67/ΕΚ 
σχετικά με την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων. (ΕΕ L 
113/30.4.1997, σ. 11) 

 
198. 

Απόφαση 
97/622/ΕΚ/27.5.1997 

(D) 
 

Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια για τις εκθέσεις των κρατών 
μελών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα 
των αποβλήτων (εφαρμογή της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου). (ΕΕ L 256/19.9.1997, σ. 13) 

 

199. 
Απόφαση 

97/640/ΕΚ/22.9.1997 
(D) 

 

Για την εξ' ονόματος της Κοινότητας έγκριση μιας τροποποίησης 
της σύμβασης για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επι-
κίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσης τους (Σύμβαση Βασιλείας), 
όπως καθορίσθηκε στην απόφαση III/1 της συνδιάσκεψης των 
συμβαλλομένων μερών. (ΕΕ L 272/4.10.1997, σ. 45) 

 

200. 
Απόφαση 

98/184/ΕΚ/25.2.1998 
(D) 

 

Περί ερωτηματολογίου για την κατάρτιση των εκθέσεων των κρατών 
μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 94/67/ΕΚ του 
συμβουλίου για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων 
(εφαρμογή της οδηγίας 91/692/ΕΚ του συμβουλίου). (ΕΕ L 
067/7.3.1998, σ. 48) 

 
201. 

Απόφαση 
1999/412/ΕΚ/3.6.1999 

(D) 
 

Σχετικά με ερωτηματολόγιο για τις υποχρεώσεις αναφοράς των 
κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 2 του κανονι-
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου. (ΕΕ L 156/23.6.1999, 
σ. 37) 

 202. 
Κανονισμός 

1420/1999/ΕΚ/29.4.19
99 (R) 

Περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές 
ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ. (ΕΕ L 
166/1.7.1999, σ. 6) 

 

203. 
Κανονισμός 

1547/1999/ΕΚ/12.7.19
99 (R) 

 

Πα τον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου που εφαρμόζονται 
στις αποστολές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες για τις 
οποίες δεν ισχύει η απόφαση C(92)39 τελικό, του ΟΟΣΑ. (ΕΕ L 
185/17.7.1999, σ.1) 

 

204. 
Απόφαση 

2000/532/ΕΚ/3.5.2000 
(D) 

Για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του 
Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων αποβλήτων 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα. (ΕΕ L 
226/6.9.2000, σ. 3) 

 

205. 
Απόφαση 

2001/68/ΕΚ/16.1.2001 
(D) 

 

Πα τη θέσπιση δυο μεθόδων μέτρησης αναφοράς για τα ΡCΒ 
σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο α) της οδηγίας 96/59/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και 
των πολυχλωροτριφαινυλίων (ΡCΒ/ΡCΤ) (ΕΕ L 023/25.1.2001, σ. 
31) 
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206. 

Οδηγία 
2002/95/ΕΚ/27.1.2003 

(L) 
 

Σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων 
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (ΕΕ L 
037/13.2.2003, σ. 19) 

VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
207. 

Οδηγία 
80/779/ΕΟΚ/15.7.1980 

(L) 

Περί των οριακών τιμών και των ενδεικτικών τιμών της ποιότητας 
της ατμόσφαιρας για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα 
σωματίδια. (ΕΕ L 229/30.8.1980, σ. 30) 

 208. 
Οδηγία 

82/884/ΕΟΚ/3.12.1982 
(L) 

 
Για την οριακή τιμή του μολύβδου που περιέχεται στην ατμόσφαιρα. 
(ΕΕ L 378/31-12.1982, σ. 15) 

 209. 
Οδηγία 

84/360/ΕΟΚ/28.6.198
4 (L) 

Σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. (ΕΕ L 188/16.7.1984, σ. 20) 

 
210. 

Οδηγία 
85/203/ΕΟΚ/7.3.1985 

(L) 
 

Σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας του αέρα για το διοξείδιο του 
αζώτου. (ΕΕ L 087/27.3.1985, σ. 1) 

 

211. 
Απόφαση 

86/277/ΕΟΚ/12.6.1986 
(D) 

Για τη σύναψη του πρωτοκόλλου στη σύμβαση του 1979 για τη 
διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το 
οποίο αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του 
προγράμματος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την 
εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στην Ευρώπη (ΕΜΕΡ). (ΕΕ L 181/4.7.1986, σ. 1) 

 

212. 
Κανονισμός 

1696/1987/ΕΟΚ/10.6.1
987 (R) 

Σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθμ. 3528/86 του συμβουλίου για την προστασία των δασών στην 
Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση (απογραφή, δίκτυο 
παρατηρήσεων, απολογισμοί). (ΕΕ L 161/22.6.1987, σ. 1) 

 213. 
Οδηγία 

89/369/ΕΟΚ/8.6.1989 
(L) 

Σχετικά με την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμά-
των. (ΕΕ L 163/14.6.1989, σ. 32) 

 214. 
Οδηγία 

89/429/ΕΟΚ/21.6.1989 
(L) 

Σχετικά με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται 
από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων. (ΕΕ L 
203/15.7.1989, σ. 50) 

 
215. 

Απόφαση 
93/389/ΕΟΚ/24.6.1993 

(D) 

Για ένα μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών CΟ2 και άλλων 
αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα στην 
κοινότητα. (ΕΕ L 167/9.7.1993, σ. 31) 

 216. 
Οδηγία 

93/76/ΕΟΚ/13.9.1993 
(L) 

Για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος με τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (SΑ\/Ε). (ΕΕ L 237/22.9.1993, 
σ. 28) 

 

217. 
Κανονισμός 

926/93/ΕΟΚ71.4.1993 
(D) 

Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1696/87 σχετικά με 
ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών στην 
Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση. (ΕΕ L 100/26.4.1993, 
σ. 1) 

 

218. Κανονισμός 
1091/ΕΚ/29.4.1998 (R) 

Κανονισμός που καθορίζει ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3528/86 του συμβουλίου για την 
προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. (ΕΕ L 125/18.5.1994, σ. 1) 

 
219. 

Οδηγία 
96/511/ΕΚ729.7.1996(

L) 
 

Σχετικά με τα ερωτηματολόγια τα προβλεπόμενα στις οδηγίες 
80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ, 84/360/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου. (ΕΕ L 213/22.8.1996, σ. 16) 
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220. 

Οδηγία 
96/62/ΕΚ/27.9.1996 

(L) 
 

Για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος. (ΕΕ L 296/21.11.1996, σ. 55) 

 

221. 
Απόφαση 

97/101/ΕΚ/27.1.1997 
(D) 

Για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή 
πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα πληρο-
φοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους 
μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα του 
περιβάλλοντος στα κράτη μέλη. (ΕΕ L 035/5.2.1997, σ. 14) 

 
222. 

Οδηγία 
1999/13/11.3.1999 (L) 

 

Για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που 
οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις. (ΕΕ L 085/29.3.1999, σ. 1) 

 
223. 

Οδηγία 
1999/30/ΕΚ/22.4.1999 

(L) 
 

Σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του 
αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον 
αέρα του περιβάλλοντος. (ΕΕ L 163/29.6.1999, σ. 41) 

 

224. 
Κανονισμός 

2278/1999/ΕΚ/21.10.1
999 (R) 

 

Σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ., 3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών 
στη Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση. (ΕΕ L 
279/29.10.1999, σ. 3) 

 225. 
Απόφαση 

2000/541/ΕΚ/6.9.2000 
(D) 

Σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων βάσει του 
άρθρου 6 της οδηγίας 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
230/12.9.2000,σ. 16) 

 226. Κανονισμός 2037/2000 
Ο/Ε Κ/29.6.2000 (R) 

Για τις ουσίες που καταστρέφουν την στιβάδα του όζοντος. (ΕΕ L 
244/29.9.2000, σ. 1) 

 227. 
Οδηγία 

2000/69/ΕΚ/16.11.2000 
(L) 

Για οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα 
του περιβάλλοντος (ΕΕ L 313/13.12.2000, σ. 12) 

 228. 
Οδηγία 

2000/76/ΕΚ/4.12.2000 
(L) 

Για την αποτέφρωση των αποβλήτων. (ΕΕ L 332/28.12.2000, σ. 91) 

 
229. 

Απόφαση 
2001/677/ΕΚ/10.8.200

1 (D) 

Σχετικά με μορφότυπο της έκθεσης προς συμπλήρωση από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 1999/94/ΕΚ (ΕΕ L 
237/6.9.2001, σ. 5) 

 

230. 
Απόφαση 

2001/839/ΕΚ/8.11.200
1 (D) 

Για τη θέσπιση ερωτηματολογίου το οποίο χρησιμοποιείται κατά την 
υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτίμηση της ποιότητας του 
αέρα του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των οδηγιών 96/62/ΕΚ και 
1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου. (ΕΕ L 319/4.12.2001, σ. 45) 

 231. 
Οδηγία 

2001/80/ΕΚ/23.10.2001 
(L) 

Για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων 
ρύπων. (ΕΕ L 309/27.11.2001, σ. 1) 

 232. 
Οδηγία 

2001/81/ΕΚ/23.10.2001 
(L) 

Σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους. (ΕΕ L 309/27.11.2001, σ. 22) 

 

233. 
Απόφαση 

2002/529/ΕΚ/27.6.200
2 (D) 

Περί ερωτηματολογίου σχετικά με τις εκθέσεις των κρατών μελών 
που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας 1999/13/ΕΚ για τον 
περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που 
οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις. (ΕΕ L 172/2.7.2002, σ. 57) 
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234. 
Απόφαση 

2002/654/ΕΚ/12.8.200
2 (D) 

 

Για τη σύσταση μηχανισμού χορήγησης ποσοστώσεων στους 
παραγωγούς και στους εισαγωγείς υδροχλωροφθορανθράκων για τα 
έτη 2003 έως 2009 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (ΕΕ L 
220/15.8.2002, σ. 59) 

 235. 
Οδηγία 

2002/3/ΕΚ/12.2.2002 
(L) 

Σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα. (ΕΕ L 067/9.3.2002, σ. 
14) 

 236. 
Οδηγία 

2002/91/ΕΚ/16.12.2002 
(L) 

Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. (ΕΕ L 001/4.1.2003, σ. 65} 

 237. 
Οδηγία 

2003/87/ΕΚΜ3.10.200
3 (L) 

Σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της κοινότητας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. (ΕΕ L 275/25.10.2003, σ. 32) 

 
238. 

Απόφαση 
2003/37/ΕΚ/16.1.2003 

(D) 

Που αφορά κατευθύνσεις σχετικά με προσωρινή μέθοδο αναφοράς 
για τη δειγματοληψία και μέτρηση των ΑΣ2,5 στο πλαίσιο της 
οδηγίας 1999/30/ΕΚ. (ΕΕ L 012/17.1.2003, σ. 31) 

 

239. 
Απόφαση 

2004/156/ΕΚ/29.1.200
4 (D) 

 

Περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση 
και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (ΕΕ L 
059/26.2.2004, σ. 1) 

 
240. 

Απόφαση 
280/2004/ΕΚ/11.2.200

4 (D) 

Για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο. (ΕΕ L 049/19.2.2004, σ. 1) 

ΚΑΥΣΙΜΑ 241. 
Οδηγία 

80/1268/ΕΟΚ/16.12.19
80 (L) 

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα. (ΕΕ L 
375/31.12.1980, σ.36) 

 242. 
Οδηγία 

93/12/ΕΟΚ/23.3.1993 
(L) 

Σχετικά με την περιεκτικότητα ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο. 
(ΕΕ L 074/27.3.1993, σ. 81) 

 
243. 

Οδηγία 
93/116/ΕΚ/17.12.1993 

(L) 

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων των 
οχημάτων με κινητήρα. (ΕΕ L 329/30,12.1993, σ. 39) 

 

244. 
Οδηγία 

94/63/ΕΚ/20.12.1994 
(L) 

 
Για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VΟC) που 
προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεση της από τις 
τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων. (ΕΕ L 
365.31.12.1994, σ. 24) 

 
245. 

Οδηγία 
98/70/ΕΚ/13.10.1998 

(L) 
 

Σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (ΕΕ L 
350/28.12.1998,σ.58) 

 
246. 

Οδηγία 
1999/32/ΕΚ/26.4.1999 

(L) 

Σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών 
καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ. 
(ΕΕ L 121/11.5.1999, σ. 13) 

 247. 
Απόφαση 

2002/159/ΕΚ/18.2.200
2 (D) 

Περί ενιαίου  εντύπου για  την  υποβολή  συνοπτικών  εθνικών  
δεδομένων  σχετικά  με  την  ποιότητα  των  καυσίμων (ΕΕ L 
53/23.2.2002,σ. 30) 

 248. 
Απόφαση 

2003/3/ΕΚ/17.12.2002 
(D) 

Επί αιτήματος της Ελλάδας να επιτραπεί η χρήση βαρέος μαζούτ 
μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 3% κατά μάζα σε τμήμα της 
επικράτειας της (απορρίπτει το αίτημα) (ΕΕ L 004/9.1.2003, σ. 16) 
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 249. 
Οδηγία 

2003/30/ΕΚ/8.5.2003 
(L) 

Σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων 
καυσίμων για μεταφορές (ΕΕ L 123/17.5.2003, σ. 40) 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

250. 
Οδηγία 

72/306/ΕΟΚ/2.8.1972 
(L) 

 

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των 
αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπο-
μπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες 
προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων.(ΕΕ L 
190/20.8.1972,σ. 1) 

 

251. Οδηγία 77/102/ΕΟΚ 
/30.11.1976 (L) 

Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 1970 «Περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από τα αέρια τα 
προερχόμενα από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους 
οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα» (ΕΕ L 
032/3.2.1977,σ. 32) 

 

252. 
Οδηγία 

77/537/ΕΟΚ/28.6.1977 
(L) 

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των 
αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών 
μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες 
προοριζόμενους για την προώθηση των γεωργικών ή δασικών 
ελκυστήρων με τροχούς. (ΕΕ L 220/29.8.1977, σ. 38) 

 

253. 
Οδηγία 

88/76/ΕΟΚ/3.12.1987 
(L) 

 

Για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα αέρια που 
προέρχονται από τους κινητήρες οχημάτων. (ΕΕ L) 036/9.2.1988,0. 
1) 

 
254. 

Οδηγία 
88/77/ΕΟΚ/3.12.1988 

(L) 
 

Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από 
ντηζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα. (ΕΕ 
L 036/9.2.1988, σ. 33) 

 

255. 
Οδηγία 

88/436/ΕΟΚ/16.6.1988 
(L) 

 

Για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσέγγισης των 
νομοθεσιών των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα αέρια που 
προέρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα 
οχήματα με κινητήρα (Περιορισμός των εκπομπών ρυπογόνων 
σωματιδίων από τους κινητήρες ντήζελ). (ΕΕ L 214/6.8.1988,σ. 1) 

 

256. 
Οδηγία 

89/458/ΕΟΚ/18Τ.1989 
(L) 

Για την τροποποίηση, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπής 
για αυτοκίνητα κυβισμού μικρότερου των 1.400 cmι3, της οδηγίας 
70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από εκπομπές οχημάτων με κινητήρα. (ΕΕ L 226/3.8.1989, 
σ. 1) 

 
257. 

Οδηγία 
91/441/ΕΟΚ/26.6.199

1 (L) 

Για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά με την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις 
εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα. (ΕΕ L 242/30.8.1991, σ, 1) 

 

258. 
Οδηγία 

93/59/ΕΟΚ/28.6.1993 
(L) 

Για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικό με τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των 
οχημάτων με κινητήρα. (ΕΕ L 186/28.7.1993, σ. 21) 

 
259. 

Οδηγία 
94/12/ΕΚ/23.3.1994 

(L) 
 

Περί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα και περί 
τροποποίησης της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ. (ΕΕ L 100/19,4.1994, σ. 42) 
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260. 
Οδηγία 

96/44/ΕΚ/1.7.1996 (L) 
 

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκινήτων οχημά-
των, (ΕΕ L 210/20.8.1996, σ. 25) 

 

261. 
Οδηγία 

97/20/ΕΚ/18.4.1997 
(L) 

 

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής 
καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. (ΕΕ L 
125/16.5.1997, σ. 21) 

 

262. 
Οδηγία 

97/68/ΕΚ/16.12.1997 
(L) 

Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα 
ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που 
τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. (ΕΕ L 
059/27,2.1998, σ. 1) 

 
263. 

Οδηγία 
98/69/ΕΚ/13.10.1998 

(L) 

Σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα και με 
τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (ΕΕ L 
350/28.12.1998, σ. 1) 

 

264. 
Οδηγία 

1999/94/ΕΚ/13.12.199
9 (L) 

Για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των 
καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές 
CΟ2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων. (ΕΕ L 
012/18.1.2000, σ. 16) 

 

265. 
Οδηγία 

1999/96/ΕΚ/13.12.1999 
(L) 

Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα καθώς και των εκπομπών αερίων 
ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται 
με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα, και 
σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ (ΕΕ L 
044/16.2.2000, σ. 1) 

 

266. 
Οδηγία 

2000/25/ΕΚ/22.5.2000 
(L) 

Σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών 
ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για 
την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (ΕΕ L 
173/12.7.2000, σ. 1) 

 

267. 
Οδηγία 

2000/25/ΕΚ/22.5.2000 
(L) 

Σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών 
ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για 
την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (ΕΕ L 
173/12,7.2000,σ. 1) 

 
268. 

Απόφαση αριθ. 
1753/2000/ΕΚ/22.6.20

00 (D) 

Για την καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης των μέσων όρων των 
ειδικών εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα. (ΕΕ L 
202/10.8.2000, σ. 1) 
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269. 
Οδηγία 

2001/27/ΕΚ/10.4.2001 
(L) 

Πα την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών 
αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με 
συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα , καθώς και κατά των 
εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης 
που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα. (ΕΕ L 107/18.4.2001, σ. 10) 

 

270. 
Οδηγία 

2002/88/ΕΚ/9.12.2002 
(L) 

Τροποποιεί την οδηγία 97/68/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής 
αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχομένων από κινητήρες 
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα. (ΕΕ L 035/11.2.2003, σ. 28) 

VII ΘΟΡΥΒΟΣ 271. 
Οδηγία 

80/51/ΕΟΚ/20.12.1979 
(L) 

Περί περιορισμού του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά 
αεροσκάφη. (ΕΕ L 018/24.1.1980, σ. 26) 

 272. 
Οδηγία 

86/594/ΕΟΚ/1.12,1986 
(L) 

Αφορά τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές. 
(ΕΕ L 344/6.12.1986, σ. 24) 

 273. 
Οδηγία 

89/629/ΕΟΚ/4.12.1989 
(L) 

Για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικό 
αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα. (ΕΕ L 363/13.12.1989, σ. 27) 

 
274. 

Οδηγία 
92/14/ΕΟΚ/2.3.1992 

(L) 
 

Πα τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που 
υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική 
αεροπορία, τόμος 1, δεύτερο μέρος, κεφάλαιο 2, δεύτερη έκδοση 
(1988). (ΕΕ L 076/23.3.1992, σ. 21) 

 
275. 

Οδηγία 
2000/14/ΕΚ/8.5.2000 

(L) 
 

Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. (ΕΕ L 162/3.7.2000, σ. 1) 

 
276. 

Οδηγία 
2002/30/ΕΚ/26.3.2002 

(L) 

Περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση 
περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο 
στους κοινοτικούς αερολιμένες. (ΕΕ L 085/28.3.2002, σ. 40) 

 
277. 

Οδηγία 
2002/49/ΕΚ/25.6.2002 

(L) 

Σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
Θορύβου-Δηλώσεις της Επιτροπής στην επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου. (ΕΕ L 189/18.7.2002, σ. 12) 

 
278. 

Κανονισμός 
1592/2002/ΕΚ/15.7.20

02 (R) 

Για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την 
ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας. (ΕΕ L 
240/7.9.2002, σ. 1) 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
279. 

Οδηγία 
70/157/ΕΟΚ/6.2.1970 

(L) 
 

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμί-
σεως των οχημάτων με κινητήρα. (ΕΕ L 042/23.2.1970, σ. 16) 

 

280. 
Οδηγία 

73/350/ΕΟΚ/7.11.1973 
(L) 

 

Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας του Συμβουλίου 
της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και 
στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα. (ΕΕ L 
321/22.11.1973, σ. 33) 
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281. 
Οδηγία 

84/372/ΕΟΚ/3.7.1984 
(L) 

 

Πα την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη 
διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα. (ΕΕ L 196/26.7.1984, 
σ. 47) 

 
282. 

Οδηγία 
84/424/ΕΟΚ/3.9.1984 

(L) 
 

Για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό 
ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με 
κινητήρα, (ΕΕ L 238/6.9.1984, σ. 31) 

 
283. 

Οδηγία 
92/97/ΕΟΚ/10.11.1992 

(L) 
 

Πα την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή 
ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα. 
(ΕΕ L 371/19.12.1992, σ. 1) 

 
284. 

Οδηγία 
96/20/ΕΚ/27.3.1996 (L) 

 

Για την προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του 
συμβουλίου σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη και το σύστημα 
εξάτμισης των μηχανοκινήτων οχημάτων.(ΕΕ L 092/13.4.1996, σ. 23) 

VIII ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 285. 

Οδηγία 
78/659/ΕΟΚ/18.7.197

8 (L) 

Περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη 
προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων. 
(ΕΕ L 222/14.8.1978,σ. 1) 

 286. 
Οδηγία 

79/409/ΕΟΚ/2.4.1979 
(L) 

Περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. (ΕΕ L 103/25.4.1979, 
σ. 1) 

 287. Κανονισμός 348/81 
/ΕΟΚ/20.1.1981 (R) 

Περί κοινού καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές των 
προϊόντων που προέρχονται από κητοειδή. (ΕΕ L 039/12.2.1981 σ.1) 

 288. 
Οδηγία 

83/129/ΕΟΚ/28.3,1983 
(L) 

Σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων 
νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται απ' αυτά. (ΕΕ L 
091/9.4.1983,σ. 30) 

 289. 
Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ/21.5.1992 
(L) 

Πα τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας. (ΕΕ L 206/22.7.1992, σ. 7) 

 
290. 

Κανονισμός 
804/94/ΕΚ/11.4.1994 

(R) 

Περί ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ.2158/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα 
πληροφόρησης για τις πυρκαγιές των δασών. 

 291. 
Κανονισμός 

338/97/ΕΚ/9.12.1996 
(R) 

Για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον 
έλεγχο του εμπορίου τους. (ΕΕ L 061/3.3.1997, σ. 1) 

 292. 
Απόφαση 

97/266/ΕΚ/18.12.1996 
(D) 

Όσον αφορά έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόμενους τόπους 
Νatura 2000. (ΕΕ L. 107/24.4.1997, σ. 1) 

 

293. 
Οδηγία 

98/145/ΕΚ/12.2.1998 
(L) 

Σχετικά με την έγκριση, εξ' ονόματος της Κοινότητας της 
τροποποίησης των παραρτημάτων Ι και II της σύμβασης της Βόννης 
περί της διατήρησης των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην 
άγρια πανίδα, όπως αποφασίσθηκε στη Πέμπτη συνεδρίαση της διά-
σκεψης των μερών της σύμβασης. (ΕΕ L 046/17.2.1998, σ. 6} 

 

294. 
Απόφαση 

98/746/ΕΚ/21.12.1998 
(D) 

 

Για την έγκριση εξ ονόματος της Κοινότητας, των τροποποιήσεων 
των παραρτημάτων II και III της σύμβασης της Βέρνης σχετικά με τη 
διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην 
Ευρώπη που ενεκρίθη κατά την δέκατη έβδομη συνεδρίαση της 
μόνιμης Επιτροπής της σύμβαση. (ΕΕ L 358/31.12.1998, σ. 114) 

 295. 
Οδηγία 

1999/22/ΕΚ/29.3.1999 
(L) 

Για την διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους (ΕΕ L 
094/9.4.1999, σ. 24) 
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296. 

Κανονισμός 
1727/1999/ΕΚ/28.7.19

99 (R) 

Για ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 
2158/92 του Συμβουλίου για την πυροπροστασία των κοινοτικών 
δασών. (ΕΕ L 203/3.8.1999, σ. 41) 

 297. 
Κανονισμός 

249472000/ΕΚ/7.11.20
00/ (R) 

Σχετικά με τα μέτρα για την προώθηση της διατήρησης και της 
αειφόρου διαχείρισης τροπικών και άλλων δασών στις αναπτυσσό-
μενες χώρες (ΕΕ L 288/15.11.2000, σ. 6) 

 298. 
Κανονισμός 

1035/2001/ΕΚ/22.5.20
01 (R) 

Για τη θέσπιση συστήματος τεκμηρίωσης των αλιευμάτων του 
Dissostichus spp. (ΕΕ L 145/31.5.2001, σ. 1) 

 

299. 
Κανονισμός 

1808/2001/ΕΚ/30.8.20
01 (R) 

Περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας 
και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους. (ΕΕ L 250/19.9.2001, 
σ. 1) 

 300. 
Απόφαση 

2002/11/ΕΚ/28.12.200
1 (R) 

Για θέσπιση του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για την 
μακαρονησιώτικη βιογεωγραφική περιφέρεια, δυνάμει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 005/9.1.2002. σ. 16) 

 301. 
Κανονισμός 

349/2003/ΕΚ/25.2.200
3 (R) 

Για αναστολή εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα 
είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. (ΕΕ L 051/26.2.2003, σ. 3) 

 302. 
Κανονισμός 

2152/2003/17.11.2003 
(R) 

Για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών 
επιδράσεων στην Κοινότητα. (ΕΕ L 324/11.12.2003, σ. 1) 

 303.   

 


