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Αν δεν µπορείτε να διαβάσετε το περιεχόµενο του newsletter κάντε κλικ εδώ

Για να γίνετε συνδροµητής κάντε κλικ εδώ

Στο τεύχος Ιουλίου - Σεπτεµβρίου 2013 που κυκλοφορεί διαβάστε:

Περιεχόµενα
Α΄ ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Ε. Πούλου, Θεµιτές εκποµπές και προσβολή της
προσωπικότητας, σελ. 401.

Ε. Σταµατίου, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων
Περιοχών στην Ελλάδα - Αξιολόγηση επάρκειας θεσµού -
Ανάδειξη ζητηµάτων προς αντιµετώπιση, σελ. 411.

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Βαλατσός, Κοινοτικό Πρόγραµµα Natura 2001, σελ. 462.

Σ. Τασιόπουλος, Η Βιώσιµη Ανάπτυξη στις διατάξεις των
υπερεθνικών οργανισµών, σελ. 465.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήµατα

ΣτΕ Ολ 33/2013 [Έννοιες δάσους και δασικής εκτάσεως -
Αντισυνταγµατικότητα άρθ. 3 Ν 998/1979], σελ. 470.

ΣτΕ 3036/2013 Τµ. Δ΄ [Διαδικασία πρόσληψης και ανάληψη
καθηκόντων ιδιωτικών φυλάκων θήρας], σελ. 471.

ΣτΕ 4064/2012 Τµ. Ε΄ [Διατυπώσεις δηµοσιότητας πράξεως
χαρακτηρισµού - Προθεσµία προσφυγής], σελ. 472.

ΣτΕ 3172/2012 Τµ. Ε΄ [Προσβολή δασικών αστυνοµικών
διατάξεων - Απαγόρευση βοσκής σε περιοχές Δασαρχείου
Αµφιλοχίας], σελ. 474.

ΣτΕ 2712/2012 Τµ. Ε΄ [Χαρακτηρισµός χορτολιβαδικών
εκτάσεων - Αρµοδιότητα Επιτροπών Επίλυσης Δασικών
Αµφισβητήσεων], σελ. 476.

ΣτΕ 634/2012 Τµ. Ε΄ [Ανάκληση νοµαρχιακής αποφάσεως
περί ανακλήσεως πράξης κήρυξης εκτάσεως αναδασωτέας,
σελ. 477.

ΣτΕ 300/2012 Τµ. Ε΄ [Kτηµατικοί χάρτες Ν 248/1976 -
Ανάρτηση δασικών χαρτών - Επίλυση αµφισβητήσεων], σελ.
478.

ΔΕφΙωαννίνων 23/2013 - Ακυρωτική Διαδικασία [Διαδικασία
χαρακτηρισµού και κήρυξης αναδάσωσης - Συνταγµατική
προστασία δασών], σελ. 482.

Εκµετάλλευση λατοµικών - µεταλλευτικών χώρων

ΣτΕ 582/2012 Τµ. Ε΄ [Προσφυγή ουσίας - Αρµοδιότητα ΣτΕ
και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων], σελ. 486.

Ευρετήρια

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Η αίτηση ακυρώσεως είναι απαράδεκτη αν ο αιτών έχει
αποδεχθεί την προσβαλλοµένη πράξη. Δεν συνιστά αποδοχή
της προσβαλλοµένης πράξεως µόνη η παράλειψη του
αιτούντος ν΄ ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά

προγενεστέρων πράξεων παροµοίου περιεχοµένου. ΣτΕ Ολ
2035/2011, σελ. 567.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Θεµιτές εκποµπές και προσβολή της προσωπικότητας. Άρθρα
- Μελέτες Ε. Πούλου, σελ. 401.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΟΕΔΑ Γραµµατικού. Προσδιορισµός απαλλοτριουµένου
ακινήτου διά παραποµπής σε κτηµατολογικό διάγραµµα. Αν
στην πράξη κήρυξης απαλλοτρίωσης δεν αναγράφονται όλα
τα σχετικά µε τη δαπάνη στοιχεία, γίνεται όµως αναφορά
στις πιστώσεις του έργου, από τις οποίες προκύπτει το ποσό
της δαπάνης και η πηγή κάλυψής του, η πληµµέλεια αυτή
θεραπεύεται. Υποβολή γνώµης οικείων ΟΤΑ κατ΄ άρθ. 77
ΚΔΚ. ΣτΕ 5356/2012, σελ. 545.

Αν µε το αυτό δικόγραφο ζητείται η ακύρωση παράλειψης
άρσης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, αρκεί η περιγραφή του
απαλλοτριωθέντος µε αναγραφή των οδών, πλατειών ή
κοινοχρήστων εν γένει χώρων της περιοχής, από τα οποία
ρυµοτοµείται. Απόδειξη ιδιοκτησίας. ΣτΕ 2323/2012, σελ.
548.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Οδηγία 2003/54/ΕΕ στοχεύει στη δηµιουργία εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε πλήρη απελευθέρωση και
σταδιακή εξάλειψη των εµποδίων του ανταγωνισµού στη
σχετική αγορά. Ωστόσο περιέχει και ρυθµίσεις που

εκφράζουν τη βούληση εναρµόνισης ελεύθερης αγοράς και
δηµόσιας υπηρεσίας. Ο προσβαλλόµενος Μηχανισµός
Κάλυψης Μεταβλητού Κόστους αποτελεί ρυθµιστική
παρέµβαση εθνικού δικαίου, σύµφωνη µε την Οδηγία
2003/54/ΕΕ. ΣτΕ 2323/2013, σελ. 509.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Προϋπόθεση εκτέλεσης εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων
είναι η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ) κατ΄ άρθ. 36 Ν 4042/2012. Επιλογή αναδόχου έργου
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και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων], σελ. 486.

Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων

ΣτΕ 2614/2012 Τµ. Ε΄ [Αρµ/τα έκδοσης πράξεων επιβολής
περιοριστικών µέτρων χρήσης υδάτων µετά τον Ν
3199/2003], σελ. 487.

ΣτΕ 4590/2011 Τµ. Ε΄ [Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων -
Άδειες χρήσης ύδατος], σελ. 488.

Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων

ΣτΕ 1988/2013 Τµ. Δ΄ [ΑΕΠΟ εργασιών επεξεργασίας
αποβλήτων - ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής - ΣΔΙΤ], σελ.
492.

ΜΠρΧαλκίδος 403/2013 - Ασφαλιστικά Μέτρα [Προσβολή
προσωπικότητας - Τριτενέργεια άρθ. 24 Συντ. - Παρεµπόδιση
λειτουργίας µονάδας βιολογικού καθαρισµού], σελ. 496.

Κάντε κλικ εδώ για πλήρη περιεχόµενα

επεξεργασίας αποβλήτων µε ΣΔΙΤ. ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής. ΣτΕ
1988/2013, σελ. 492.

Κάντε κλικ εδώ για τα πλήρη ευρετήρια

Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter παρακαλούµε πατήστε εδώ
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