Α. Βιβλιογραφία
1. Βιβλία
•
•
•
•
•

Μάρει Μπούκτσιν : «Η σύγχρονη οικολογική κρίση», 1986
«Η πολιτική οικολογία στην Ελλάδα», Οικοτοπία- Δαίμων της Οικολογίας,
2006
«Νομικός οδηγός για το περιβάλλον», WWF- Συνήγορος του πολίτη, Αθήνα
2009
«11 κείμενα για την αποανάπτυξη», Ηλιόσποροι, 2013
«Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές»
(http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/environment_el.pdf)

2. Κείμενα – άρθρα
•
•
•

•

•

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ,
τελική έκθεση, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, Οκτώβριος 2008
Κ. Πουλάκης: Εισήγηση στην α' πανελλαδική ολομέλεια για τη συγκρότηση
του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αθήνα, 6/10/2012
Ελένη Πορτάλιου: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, Αθήνα 3/2/2010
Σπανούδη Δέσποινα: «Ένας άλλος κόσμος αναζητά επειγόντως αφηγητές και
συνοδοιπόρους», (Αυγή 9/7/2013), «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αριστερά και
Περιβάλλον» (Οικοτριβές, 7/7/2014)
Σχέδιο προγράμματος τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΣΥΡΙΖΑ
Ιούνιος 2014
Β. Νομοθεσία
Σχέδιο νέου Ενιαίου κώδικα Αυτοδιοίκησης (κατατέθηκε στη Βουλή)

•
•
•

•

•

Ν. 4269/ 2014 (ΦΕΚ 142 A'/28.06.2014) Χωροταξική και πολεοδομική
μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ν. 4258/2014 "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα".
Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β`/4.12.2013) Αντικατάσταση του
Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ. 209/Α/2011)» (21/Β),
όπως ισχύει
Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β`/14.3.2013) Τροποποίηση της υπ αριθ.
1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο
1 §4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α)», όπως τροποποιήθηκε από την υπ
αριθμ. 20741/8.5.2012, (ΦΕΚ 1565/Β) όμοιά της
Υ.Α.
20741/2012 (ΦΕΚ
1565/Β`/8.5.2012)
Τροποποίηση
της
1958/13.12.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας &

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (209/Α)» (21/Β)
Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β`/13.1.2012) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
–Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α`/21.9.2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
περιβάλλοντος
Ν.3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
Ν.
3889/2010-182Α/14.10.2010
Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες
διατάξεις.
Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α`/29.9.2009) Περιβαλλοντική ευθύνη για την
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση
με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει
Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β`/2.3.2007) Μέσα ένδικης προστασίας του
κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα
ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/86, όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/02 (1391/Β) και σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της
οδηγίας 2003/35/ΕΚ «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/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Υ.Α.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
126884/2007 (ΦΕΚ
435/Β`/29.3.2007)
Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών
Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το
άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α)
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β`/5.9.2006) Εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001
Υ.Α. Η.Π. 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β`/17.3.2006) Πρόσβαση του κοινού
στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας
90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 77921/1440/95
κοινής υπουργικής απόφασης (795/Β)

•

•

Υ.Α.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
126884/2007 (ΦΕΚ
435/Β`/29.3.2007)
Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών
Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το
άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α)
Ν. 1650/86, ΦΕΚ 160/Α/16-10-86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος"
όπως εναρμονίστηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Γ. Site- links

http://www.espa.gr/el/pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx (Νέα
Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020)
http://www.espa.gr/elibrary/5cr_summary_en.pdf (Σύνοψη 5ης Έκθεσης για την
πολιτική της συνοχής)
http://www.eea.europa.eu/el (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος)
http://europa.eu/pol/env/index_el.htm (Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον)
http://europa.eu/pol/reg/index_el.htm (Ευρωπαϊκή Περιφερειακή πολιτική)
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/index_el.htm
(Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον)
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_el.htm (Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη)
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm (για τη βελτίωση του
Περιβάλλοντος και της Δράσης για το Κλίμα, πρόγραμμα Life 2014-2020)
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/ (Πράσινο Ταμείο)
http://politics.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=412
(WWF -παρατηρητήριο νομοθεσίας περιβάλλοντος)
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-NomothetikouErgou?law_id=3ce163cd-7d0b-4d4c-b770-adfaa04b45d4 (Χωροταξική και
πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη.)
http://www.localit.gr/ (ηλεκτρονική επιθεώρηση της ΚΕΔΕ)
http://oikotrives.wordpress.com/ (μηνιαίο ένθετο στην εφημερίδα Αυγή)
http://syriza-aftodioikisi.blogspot.gr/ (τμήμα αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ)

