
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Περιέτονται όλες οι ερωτήσεις ποσ κατέθεσε από τον Ιούνιο τοσ 2009 μέτρι το 

Ιανοσάριο τοσ 2012 ο Εσρωβοσλεστής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόποσλος 

στο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη σειρά ποσ κατατέθηκαν. 

 
1  Απνδεκηψζεηο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο 

αγξφηεο 

2 Οηθφηνπνη θαη είδε 

3 Ζ ρξήζε πφξσλ ησλ Σακείσλ πλνρήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο εθ κέξνπο ηεο 

Διιάδαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππξθαγηψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ 

4 Ιεηηνπξγία παξάλνκσλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 

5 Υαξηνγξάθεζε ησλ δαζψλ θαη νινθιήξσζε ηνπ δαζνινγίνπ ζηελ Διιάδα 

6 Πεξηθνπέο δξνκνινγίσλ ζην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

7 Σξνπνπνίεζε έξγνπ απνθαηάζηαζεο ιίκλεο Θνξψλεηαο 

8 Ρχπαλζε πδάησλ ζηνλ Γήκν Κεζζαπίαο ζηελ Δχβνηα απφ ηνμηθά απφβιεηα 

9 Οηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ησλ ιηκλψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο 

10 Δθηξνπή ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ 

11 Διαρηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Παιαηνθάξζαινο-Θαιακπάθα 

12 Διαρηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Ακχληαην – Θνδάλε 

13 Τπνβάζκηζε ιίκλεο ηπκθαιίαο (GR2530002) 

14 Κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ θηελνηξνθία 

15 Ρχζκηζε ησλ πξνηχπσλ ζνξχβνπ ησλ νρεκάησλ 

16 Απάλζξσπεο ζπλζήθεο θξάηεζεο κεηαλαζηψλ ζηελ Ιέζβν 

17 Θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα 

18 Ρχπαλζε ηνπ Δπβντθνχ Θφιπνπ ζηελ Διιάδα απφ ηελ εηαηξεία ΙΑΡΘΟ 

19 Αζηπλνκηθή απζαηξεζία θαη αηηκσξεζία ζηελ Διιάδα 

20 Δξγαηηθά αηπρήκαηα ζηελ Διιάδα 

21 Έληαμε ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αθάκα ζην δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 

2000 

22 Πξνζβνιή θνηληθνεηδψλ απφ ην θφθθηλν ζθαζάξη Rhynchophorus ferrugineus 

23 Xάξαμε ηνπ λένπ απηνθηλεηφδξνκνπ Δ65 κέζα ζε δχν ζεκαληηθέο πεξηνρέο NATURA 

2000 

24 Δπξσπατθή Υάξηα Γηθαησκάησλ Δπηβαηψλ ηδεξνδξφκνπ 



25 Ραηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ ειιεληθή αζηπλνκία 

26 Πξφγξακκα Eurovelo 

27 Υάξηα ησλ Βξπμειιψλ 

28 Λαπάγηα κε ηνμηθά θαη ππξεληθά απφβιεηα ζηε Κεζφγεην 

29 χζηεκα απηφκαηεο απφδνζεο πξνηεξαηφηεηαο ζην ηξακ ηεο Αζήλαο 

30 Απνθπγή παξελεξγεηψλ ζε βάξνο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ απφ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή 

θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

31 Δθδηθεηηθή δίσμε ηνπξθνθχπξηνπ πνιηηηθνχ θαη δεκνζηνγξάθνπ 

32 Αλάγθε επξσπατθήο απαγφξεπζεο ηεο κεηαιινπξγίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θπάλσζε 

33 Αληηκεηψπηζε επηπηψζεσλ απφ θαηάηκεζε νηθνηφπσλ πνπ επηθέξεη ε θαηαζθεπή 

νδηθψλ ππνδνκψλ 

34 Αλάγθε γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο θαθέ αξθνχδαο απφ ηξνραία αηπρήκαηα 

35 Σηκνιφγεζε αληηγξάθσλ θαξκάθσλ βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

36 Δλζσκάησζε ζην ειιεληθφ εζληθφ δίθαην ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε Απνβιήησλ Δθζθαθψλ - Θαηαζθεπψλ – Θαηεδαθίζεσλ 

37 De facto αλαζηνιή ζην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ δηθηχνπ Natura 2000 

ζηελ Διιάδα 

38 Κε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ γηα ηα Πξνγξάκκαηα πλνρήο 

39 Αγξν-πεξηβαιινληηθά κέηξα γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη κέιηζζεο θαη άιια 

επηθνληαζηηθά έληνκα 

40 Δπαλεγθαηάζηαζε δηθηχνπ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ ζηε ιίκλε Θνξψλεηα 

41 Γεζκεχζεηο ηεο Δ.Δ. Γηα κείσζε εθπνκπψλ κεηά ηε χλνδν ηεο Θνπεγράγεο 

42 Δθαξκνγή ηεο ηζιακηθήο αξία ζε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 

43 Αζθάιεηα Γ.Σ. Πνηθηιηψλ θαιακπνθηνχ ηεο MONSANTO θαη θελά ζηε ζρεηηθή 

επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

44 Αλάγθε επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πεδψλ 

45 Γηαθνπή θπθινθνξίαο ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν Αζελψλ Θεζζαινλίθεο 

46 Ρχπαλζε ζηνλ πνηακφ Θαιακά 

47 Απαγφξεπζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηνπ εξπζξνχ ηφλνπ 

48 Δγθαηάζηαζε έθπιπζεο κε θπαληνχρεο ελψζεηο ζηελ πφιε Kardjali ηεο Βνπιγαξίαο 

49 Πξνγξακκαηηζκέλε δεκηνπξγία ρξπζσξπρείνπ ζην Ada Tepe θνληά ζην Krumovgrad 

ηεο Βνπιγαξίαο 

50 Ρχπαλζε ηνπ πνηακνχ Chepelarska ζηε Βνπιγαξία απφ ηελ εηαηξεία Gorubso-Laki 

51 Ρχπαλζε ηνπ πνηακνχ Medetska ζηε Βνπιγαξία 

52 Ρχπαλζε ηνπ πνηακνχ Topolniza ζηε Βνπιγαξία απφ ηελ εηαηξεία Chelopech Mining 

53 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 



54 Γνθηκέο ηνμηθφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο (EQS) 

55 Δπηβνιή, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φξνπ γηα θιείζηκν ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 

ζηελ Διιάδα 

56 Γηαγξαθή ρξεψλ Ατηήο 

57 Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηνπο πγξφηνπνπο κηθξήο θιίκαθαο θαη γηα ηνπο αζηηθνχο 

πγξφηνπνπο 

58 Παξεκπφδηζε ξνήο ζηνλ πνηακφ Θνηιηάξε, ζηελ Θξήηε 

59 Θφθθηλνο ζπλαγεξκφο γηα ηα δψα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο Διιάδαο 

60 Γηθαηψκαηα αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο ζηελ Σνπξθία 

61 Τπνβάζκηζε δηεζλνχο ζεκαζίαο γεσηφπνπ ζηελ Διιάδα 

62 Τπνβάζκηζε βηφηνπνπ ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta caretta ζηελ παξαιία Ρεζχκλνπ 

63 Παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζηηο Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηε ΛΓ Κεζζελία 

64 Φνξνινγηθφο αληαγσληζκφο πξνο ηα θάησ» κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

65 Αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη δηαρείξηζε εδαθψλ 

66 Αλάγθε δηαρσξηζκνχ ησλ ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα νηθηαθνχο 

θαη βηνκεραληθνχο ζθνπνχο 

67 Ύδξεπζε ησλ πφιεσλ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ απφ ην θξάγκα 

Απνζειέκε ζηελ Θξήηε (θνηηα θαη εξση. 98) 

68 Πιεκκχξεο ζην ηξαηψλη Υαιθηδηθήο θαη πηζαλέο επηπηψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

69 Υξήζε λαλνζσκαηηδίσλ δηνμεηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ ζε ηξφθηκα θαη θαιιπληηθά 

70 Ζ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε απφ ηα αληηβηνηηθά νδεγεί ζε αλζεθηηθφηεηα 

71 Πξνζηαζία αξρηηεθηνληθνχ - κεηαιιεπηηθνχ κλεκείνπ ζηε Θάζν 

72 Ρχζκηζε ησλ αγνξψλ παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ 

73 Υξήζε απαγνξεπκέλνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ Lebaycid ζηελ Διιάδα 

74 Κε έγθξηζε βηνινγηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θνηληθνεηδψλ απφ ην θφθθηλν ζθαζάξη Rhynchophorus ferrugineus 

75 Γηαδηθαζία πξνζθπγήο γηα ηε ιίκλε Θνξψλεηα 

76 Αλαζηνιή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα Θέληξα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

77 Παξάλνκε ρξήζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ ηεο βηληδφηξαηαο ζηηο 

ειιεληθέο ζάιαζζεο 

78 Κεηαβίβαζε κεηαιιείσλ Θαζζάλδξαο 

79 Αλαθαηαζθεπή ηεο Πιαηείαο Διεπζεξίαο ζηε Ιεπθσζία 

80 Πξνζηαζία ηεο Ιίκλεο Παξαιηκλίνπ ζηελ Θχπξν 

81 Γηαρείξηζε λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή 



82 Γηάλνημε νδηθνχ άμνλα ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζηελ Ήπεηξν 

83 Θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο ζηεο ΔΔ γηα ηηο εμαγσγέο φπισλ 

84 Ζ θαηάζηαζε ηεο Posidonia Oceanica ζηε Κεζφγεην 

85 Έθδνζε επξσνκνιφγσλ γηα ην δεκφζην δαλεηζκφ ρσξψλ κειψλ 

86 Δπέθηαζε δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο γηα παξαγσγή ληίδει θίλεζεο θαη δαλεηνδφηεζε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

87 Δπηδνηήζεηο παξάλνκσλ ζθαθψλ αιηείαο 

88 Έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ηνπ ΟΖΔ (FAO) «Θαηάζηαζε 

Πξαγκάησλ ζηα Σξφθηκα θαη ηε Γεσξγία 2009» 

89 Έληαμε ησλ εθπνκπψλ απφ πινία ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ 

Δθπνκπήο (ΔΔΓΔ) 

90 Δηζαγσγή θφξνπ επί ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα ζηελ ΔΔ 

91 Ρχπαλζε ππεδάθνπο θαη ζάιαζζαο ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή απφ ρνηξνηξνθηθή 

κνλάδα 

92 Δπξσπατθή Τπεξεζία Αζθαιείαο Σξνθίκσλ (E.F.S.A.) 

93 ηδεξνδξνκηθή γξακκή Θξπνλέξη-Κεζνιφγγη-Αγξίλην 

94 Γηαζθάιηζε δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο πηζηνπνίεζεο θαλνληζκνχ EMAS 

95 Κνξαηφξηνπκ γηα λέεο εγθξίζεηο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ (ΓΣΟ) 

96 Διιηπήο ιεηηνπξγία Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο 

97 Τζηέξεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη ζηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηνπο άζηεγνπο 

98 Δπηθίλδπλα λνζνθνκεηαθά απφβιεηα ζηε φθηα ηεο Βνπιγαξίαο 

99 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην πεδίν ζηξαηησηηθψλ δνθηκψλ ζην 

Zmeyovo θνληά ζηε Stara Zagora ζηε Βνπιγαξία 

100 Ύδξεπζε ησλ πφιεσλ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ απφ ην θξάγκα 

Απνζειέκε  ΠΡΟΟΥΖ 67 

101 Πξνβιήκαηα ππεξβφζθεζεο ζην λεζί ηεο Ηθαξίαο, ζηελ Διιάδα 

102 Παχζε ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθαιιηέξγεηα ηνπ ρψξνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ 

Tsalapitsa θνληά ζην Plovdiv ζηε Βνπιγαξία 

103 Πξνζηαζία ηεο θαθέ αξθνχδαο ζηε Βνπιγαξία 

104 Λέν ζεζκηθφ πιαίζην νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

105 πκβαηφηεηα ηνπ κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο κε ηελ Διιάδα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο 

106 πκβαηφηεηα ηνπ κλεκνλίνπ Διιάδαο - ΔΔ-ΓΛΣ κε ηε πλζήθε Ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ 

107 Θίλεηξα γηα ηελ πξνζρψξεζε νκάδσλ πξνβιεκαηηζκνχ θαη άιισλ κε 

εγγεγξακκέλσλ εθπξνζψπσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ζην κεηξψν ησλ εθπξνζψπσλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπηηξνπήο 

108 πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ απαγνξεπκέλνπ 

θπηνπξνζηαηεπηηθνχ εληνκνθηφλνπ Lebaycid ζηελ Διιάδα 

109 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε κλεκεηαθνχ ρψξνπ ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο ζηελ Αζήλα 



110 Δλζσκάησλ απφ ηελ Διιάδα ηεο νδεγίαο 2003/59/ΔΘ «ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή 

επηκφξθσζε θαη ηελ πεξηνδηθή θαηάξηηζε νδεγψλ» 

111 Παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ηηο εθπνκπέο CO2 απηνθηλήησλ 

ζηα δηαθεκηζηηθά έληππα 

112 Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

113 Απνηξνπή πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ απφ ππεξάθηηεο πεηξειατθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

114 Κε ειεγρφκελε θξαηηθή ελίζρπζε κέζσ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο δαζηθψλ εθηάζεσλ 

ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Kamchia ζηε βνπιγαξηθή αθηή ηεο Καχξεο Θάιαζζαο 

115 Κε ειεγρφκελε θξαηηθή ελίζρπζε κέζσ ζπκθσλίαο αληαιιαγήο δαζηθψλ εθηάζεσλ 

ζηελ θνξπθή Kom ζηε Βνπιγαξία 

116 Κε ειεγρφκελε θξαηηθή ελίζρπζε κέζσ ζπκθσλίαο αληαιιαγήο δαζηθψλ εθηάζεσλ 

ζηελ θνξπθή Perelik ηεο νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο ζηε Βνπιγαξία 

117 Λέεο θαη πθηζηάκελεο ιηγληηηθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα 

118  Έληαμε πεξηνρψλ ζην δίθηπν Natura 2000 ζηελ Θχπξν 

119 «Πξάζηλε» αλνηθνδφκεζε ηεο πφιεο ηεο Ακκνρψζηνπ 

120 ηδεξνδξνκηθή γξακκή Θφξηλζνο-Σξίπνιε-Θαιακάηα 

121 Αθαηάιιειε νξηνζέηεζε θαη παξεκβάζεηο ζηε ιίκλε Πακβψηηδα 

122 Πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ ζηελ Διιάδα 

123 Αζέηεζε νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο κε ηνλ Οξγαληζκφ 

ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (ΟΔ) 

124 Θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ζε ρψξν απνζήθεπζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ 

125 Θιείζηκν Κνλάδαο Φηινμελίαο Αλήιηθσλ Πξνζθχγσλ ηεο Αγηάζνπ, ζηε Ιέζβν 

126 Οδεγία γηα ηνπο νηθνηφπνπο 92/43/EΟΘ: ηχπνη νηθνηφπσλ θαη είδε πνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη αλεπαξθψο ζηνλ εζληθφ θαηάινγν ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο 

ζεκαζίαο απφ ηε Βνπιγαξία 

127 Οδεγία πεξί πηελψλ 79/409/EΟΘ: κε ραξαθηεξηζκφο εθ κέξνπο ηεο βνπιγαξηθήο 

θπβέξλεζεο επαξθνχο αξηζκνχ δσλψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο 

128 Οδεγία πεξί πηελψλ 79/409/EΟΘ: 24 πεξηνρέο έρνπλ εγθξηζεί αιιά δελ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο ζηε Βνπιγαξία 

129 Παξαβηάζεηο ηεο χκβαζεο ηνπ Aarhus ζηα φξε Rila ζηε Βνπιγαξία 

130 Σν 60 % ησλ εθπξνζψπσλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ 

γξαθείσλ ζπκβνχισλ δελ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν δηαθάλεηαο ησλ εθπξνζψπσλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

131 Θάιπςε θελνχ εζηθήο ηάμεο ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ησλ Δπξσπαίσλ Δπηηξφπσλ 

132 Αιιαγέο εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο ζηελ Διιάδα 

133 Υψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 

134 ηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε ζε πεξηνρή Natura ζηε αληνξίλε 

135 Αλελεξγνί ζηαζκνί ηνπ Πξναζηηαθνχ ηδεξνδξφκνπ Αζελψλ 

136 Σαθή βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ 



137 Ύπαξμε επηθίλδπλεο νπζίαο ζε απνδείμεηο ηακεηαθψλ κεραλψλ θαη ΑΣΚ 

138 Κπζηηθέο θξαηήζεηο θαη έθλνκεο κεηαγσγέο απφ ηε CIA ζηελ Διιάδα 

139 Δπεθηάζεηο εγθαηαζηάζεσλ θαδίλν ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ Πάξλεζαο 

140 ε ζπλέρεηα ηεο εξψηεζήο κνπ Δ-4383/09, θιείζηκν ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζηελ 

Διιάδα 

141 Θαηάξγεζε ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα 

142 Θφζηνο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηα λαξθσηηθά 

143 Αζθάιεηα θπηνθαξκάθνπ επξείαο θπθινθνξίαο 

144 Ιεηηνπξγία πεδίνπ βνιήο αεξνζθαθψλ ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

145 ρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο ζηελ Διιάδα 

146 χζηεκα ηαρείαο αληίδξαζεο RAPEX γηα επηθίλδπλα θαηαλαισηηθά πξντφληα 

147 Λέεο θαη πθηζηάκελεο ιηγληηηθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα 

148 Οκαδηθέο απειάζεηο Ρνκά απφ ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία 

149 πλερηδφκελε ππνβάζκηζε ησλ ιηκλψλ Εάδαξε, Υεηκαδίηηδα, Πεηξψλ, Βεγνξίηηδα 

150 Πξνβιήκαηα ερνξξχπαλζεο ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα αεξνδξφκηα Αζελψλ θαη 

Θεζζαινλίθεο 

151 Γεκνπξάηεζε ιηγληηηθψλ πεδίσλ ζηηο πεξηνρέο Γξάκαο, Διαζζφλαο θαη Βεγφξαο 

152 Έθζεζε γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ Ρνκά 

153 Ιίκλε Θνξψλεηα Λ. Θεζζαινλίθεο 

154 Γηάζσζε αξρηηεθηνληθνχ κλεκείνπ ζηελ Σνπξθία 

155 Παξεθθιίζεηο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη πνιενδνκηθή λνκνζεζία ζηελ Διιάδα 

156 πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα 

157 Σν πξαγκαηηθφ ελεξγεηαθφ θφζηνο ηεο λαλνηερλνινγίαο 

158 Δπξσπατθφο Φφξνο Υξεκαηνπηζησηηθψλ πλαιιαγψλ 

159 Παξαηππίεο θαη ρξήζε ππεξαιηεπκέλσλ εηδψλ ζε θνλζέξβεο ηφλνπ 

160 Δλδερφκελε ξχπαλζε απφ ρνηξνηξνθηθή κνλάδα 

161 Απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο ρψξεο ηεο Mercosur 

162 Θπλήγη θαθέ αξθνχδαο ζηε Βνπιγαξία 

163 Αλαθξίβεηα ζηελ απάληεζε ηεο Eπηηξνπήο ζε γξαπηή εξψηεζή κνπ γηα ηελ νπζία 

Glyphosate 

164 Δθαξκνγή ηεο ακεηςηζπνξάο ζην πιαίζην ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο ζηελ Διιάδα 

165 Δλαξκφληζε θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα ηηο επηρεηξήζεηο 



166 Θαιιηέξγεηα θισζηηθήο θάλλαβεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Έλσζε 

167 Σν Φφξνπκ ηεο Θνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ (CSF) 

168 Kνζηνιφγεζε γελφζεκσλ (αληηγξάθσλ) θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα 

169 Πεξηθεξεηαθή δψλε Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

170 Ζ ζπλζήθε ηνπ Άαξρνπο θαη ε δηαβνχιεπζε γηα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο εηαηξείαο «Διιεληθφο Υξπζφο» 

171 πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο ζηελ Διιάδα 

172 Υξεκαηνδφηεζε απηνθηλεηνδξφκνπ Κφζραο-Πεηξνχπνιεο 

173 Πεξηθξάμεηο ειέγρνπ ζηα ρεξζαία ζχλνξα ηεο Διιάδαο 

174 Πξνζηαζία ησλ θεησδψλ απφ ηελ αηρκαισζία 

175 Υξεκαηνδφηεζε ειιείκκαηνο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο απφ δεκνπξάηεζε 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

176 Αδεηνδφηεζε ιαηνκείνπ γχςνπ ζε επαθή κε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

177 πλεθηίκεζε ηεο θπζηθήο πξφζιεςεο ιπθνπελίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ 

απνδεθηνχ επηπέδνπ πξφζιεςήο ηνπ σο ρξσζηηθήο 

178 Γηάζπαξηε δφκεζε εθηφο ζρεδίνπ ζηηο ειιεληθέο πεξηνρέο NATURA 

179 Γηαιεχθαλζε ηνπ ζθαλδάινπ Siemens ζηελ Διιάδα 

180 Παξαβίαζε ζξεζθεπηηθψλ ειεπζεξηψλ ζηελ Θχπξν 

181 Υξήζε αλαθπθισκέλσλ ειαίσλ σο δσνηξνθψλ 

182 ρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο θαηαρψξηζεο ηνπ glyphosate 

183 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ρηνλνδξνκηθά θέληξα ζηε Βνπιγαξία 

184 Παξάλνκεο εγθαηαζηάζεηο ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζην πιαίζην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ζηε άκν 

185 Αληίξξεζε ζπλεηδήζεσο ζηελ Διιάδα 

186 Λνκνζεζία γηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ απνξξππαληηθψλ θαη 

θαιιπληηθψλ 

187 Διιεληθνί δσνινγηθνί θήπνη 

188 Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ πνιπβξσκνδηθαηλπιαηζέξεο 

189 Όξηα έθζεζεο ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ εθαξκνγέο ηειεπηθνηλσλίαο 

190 Αθαηάιιειε νξηνζέηεζε θαη παξεκβάζεηο ζηε ιίκλε Πακβψηηδα 

191 Απαγφξεπζε ησλ θισβνζηνηρηψλ γηα ηηο φξληζεο απγνπαξαγσγήο 

192 Δλζσκάησζε απφ ηελ Διιάδα ηεο νδεγίαο 2003/59/ΔΘ ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή 

επηκφξθσζε θαη ηελ πεξηνδηθή θαηάξηηζε νδεγψλ 

193 Υάξαμε απηνθηλεηνδξφκνπ Δ-65 κέζα ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο NATURA 2000 

194 χζηεκα απηφκαηεο απφδνζεο πξνηεξαηφηεηαο ζην ηξακ ηεο Αζήλαο 



195 Παξαλνκίεο θαη ειιηπήο πξνζηαζία πεξηνρήο Natura 2000 ζηε Λάμν 

196 Έιιεηςε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ Διιάδα 

– ην παξάδεηγκα ησλ φξλησλ ηεο Θξήηεο 

197 Έιιεηςε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ Διιάδα 

– ην παξάδεηγκα ηεο θχξνπ 

198 Γειψζεηο αμησκαηνχρνπ ηεο ΔΔ γηα ην Διιεληθφ Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο 

199 Θαιιηέξγεηα θισζηηθήο θάλλαβεο ζηελ Διιάδα 

200 Δπηβνιή ηειψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ 

201 Θαηαζηξνθή πξνζηαηεπφκελνπ πγξνηφπνπ Ιηκλνπνχιαο Παξακπζηάο 

202 χκβαζε γηα ηνλ Πξναζηηαθφ ηδεξφδξνκν Αζελψλ 

203 Ζ ππξεληθή ελέξγεηα ζηελ Δπξψπε ππφ ην θσο ηνπ αηπρήκαηνο ζηε Fukushima 

204 Δμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Λatura 2000 

205 Αθαηάιιειε ζηέγαζε γηα νηθνγέλεηεο Ρνκ ζηε Ρνπκαλία 

206 ηδεξνδξνκηθή γξακκή Έδεζζαο-Θνδάλεο-Φιψξηλαο 

207 Δζεινληηζκφο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε 

208 Δγγπήζεηο πξνέιεπζεο γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα 

209 Ζ ππξεληθή ελέξγεηα ζηελ εληαία αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

210 Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή 

211 Θαηάρσζε ζεκαληηθνχ αξραίνπ κλεκείνπ ζηελ Αγνξά ησλ Αζελψλ 

212 Γηαθίλεζε απαγνξεπκέλσλ θπηνθαξκάθσλ 

213 Γηαρείξηζε αγξνηηθψλ απνβιήησλ 

214 Δθπνίεζε θαη νηθνδφκεζε δεκφζηαο έθηαζεο ζην πξψελ αεξνδξφκην Αζελψλ 

215 Δθαξκνγή απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ 

ηελ Διιάδα 

216 Οηθηζηηθή αλάπηπμε ζην πξψελ αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ, ζηελ Αζήλα 

217 Δπεθηάζεηο ηνπ κεηξφ ηεο Αζήλαο 

218 Λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

219 Εεηήκαηα δενληνινγίαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζε ζρέζε κε ηε γελεηηθή 

ηξνπνπνίεζε δψσλ 

220 Δληνπηζκφο ξαδηελέξγεηαο ζε καληηάξηα βνπιγαξηθήο πξνέιεπζεο 

221 Θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά 

222 Πηζαλή ζρέζε ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ κε IQ παηδηψλ 

223 Σν πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη' νίθνλ» ζηελ Διιάδα 



224 Θιηκαηηθνί ζηφρνη θαη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα ΑΠΔ, ζηηο ρψξεο κέιε κε νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα 

225 Λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ θαη χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο ηεο Διιάδαο 

226 Αηκνζθαηξηθή επηβάξπλζε επξσπατθψλ πφιεσλ κε κηθξνζσκαηίδηα 

227 Ζ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηε δάραξε θαη ε ειιεληθή απψιεηα ηεο απηάξθεηαο 

228 Θαιή δηαβίσζε ησλ θνηφπνπισλ πάρπλζεο 

229 Ζ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε θαη νηθνδφκεζε απεηιεί ηε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε παξαιία 

σνηνθίαο ηεο Caretta caretta ζηε Κεζφγεην 

230 Ζ αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνβιήησλ απεηιεί ηνλ θφιπν ηνπ Ιαγαλά θαη ην Δζληθφ 

Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ 

231 Αλάγθε γηα παλεπξσπατθή κειέηε κέηξεζεο ησλ πξσηετλψλ Bt ζην αίκα 

232 Τπνιείκκαηα θπηνθαξκάθνπ ζε ζηαθίδεο πνπ κνηξάζηεθαλ ζε ζρνιεία ζηελ Διιάδα 

233 Γηαθίλεζε θαη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ 

234 Ζ ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ ζηελ θηελνηξνθία θαη ε εκθάληζε αληίζηαζεο ζηα 

αληηβηνηηθά 

235 Απφθξπςε απφ ην θνηλφ ηεο ζχλδεζεο ηνπ Roundup κε ζπγγελείο αλσκαιίεο 

236 Αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ησλ νηθνινγηθψλ ζεκάησλ γηα ηα ζαιαζζηλά 

237  Έθθιεζε γηα λέα πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αδψηνπ 

238 Απψιεηα εδάθνπο 

239 Γεκηνπξγία δήηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

240 Γεσξγηθέο επηδνηήζεηο 

241 Παξεθθιίζεηο ζην Κεζνγεηαθφ Θαλνληζκφ γηα ηε Κεραλφηξαηα ζηελ Διιάδα 

242 Παξάλνκε θαχζε θαισδίσλ θαη θαηαιπηψλ γηα αλάθηεζε ραιθνχ 

243 Λέεο εγθαηαζηάζεηο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Ρεβπζνχζα 

244 Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηαηξηθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα 

245 Λέα παξαβίαζε ζξεζθεπηηθψλ ειεπζεξηψλ ζηελ Θχπξν 

246 ηνιίζθνο ηεο Διεπζεξίαο ΗΗ 

247 Αξψκαηα θαπλνχ ζε επεμεξγαζία ηξνθίκσλ 

248 Διιελντηαιηθφο Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ITGI) 

249 Διεπζεξία κεηαθίλεζεο ζην εζσηεξηθφ θξάηνπο κέινπο 

250 Δθαξκνζηηθφο Λφκνο ηνπ Κεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα 

251 Υξήζε ρεκηθψλ αεξίσλ ελαληίνλ πνιηηψλ 

252 Παξάλνκε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ εμφξπμεο ρξπζνχ ζην Krumovgrad ζηε 

Βνπιγαξία 



253 Τπνινγηζκφο ηνπ Δηδηθνχ Σέινπο ΑΠΔ ζηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ 

254 Πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο Ινπηξαθίνπ 

255 Κε εθαξκνγή ηνπ ΔΘ 1967/2006 γηα ηε κέζε αιηεία 

256 Αλεμέιεγθηα ιηκεληθά έξγα ζηελ Ηθαξία 

257 Κεηαθνξηθφ ηζνδχλακν ζηελ Διιάδα 

258 Πεξαίσζε θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 

259 Σεξκαηηθφο ζηαζκφο LPG ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε 

260 πκπαξαγσγή Τςειήο Απφδνζεο θαη ΑΠΔ 

261 Πξφηππα γηα ηελ εμφξπμε αεξίνπ απφ ζρηζηνιηζηθά πεηξψκαηα 

262 ηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ 

263 Σερληθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο 

264 Θξίζηκε αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε ζε ρψξνπο θξάηεζεο κεηαλαζηψλ 

265 Πξφγξακκα Θνηλσθεινχο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα 

266 Λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ ζε πεξηνρέο NATURA 2000 ζηελ Διιάδα 

267 πλζήθεο δηαβίσζεο ζηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά ζηα Δμακίιηα Θνξηλζίαο 

268 πλζήθεο δηαβίσζεο ζηνλ θαηαπιηζκφ Ρνκά ζηα Δμακίιηα Θνξηλζίαο 

269 Κεξηθή θαηαζηξνθή ηνπ πγξνηφπνπ Θαινδηθίνπ (NATURA 2000) απφ δηαπιάηπλζε 

νδνχ κε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε 

270 Λέεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε δηαθίλεζε θαη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ 

271 Θαηάινηπα θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο 

272 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο θαη αλεμαξηεζία ηεο ειιεληθήο 

ζηαηηζηηθήο αξρήο 

273 Θαηαζηξνθή πγξφηνπνπ ζηελ Θξήηε 

274 πκκεηνρή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηα νηθνλνκηθά βάξε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θξίζεο 

275 πκκεηνρή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηα νηθνλνκηθά βάξε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θξίζεο 

276 Απνξξφθεζε επξσπατθψλ θνλδπιίσλ απφ ηελ Διιάδα 

277 Δπαλεηιεκκέλεο δηψμεηο ησλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα 

278 Mέξηκλα ηνπ Frontex γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

279 Κε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/29/ΔΘ απφ ηελ Διιάδα 

280 Κε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2005/35/ΔΘ απφ ηελ Διιάδα 

281 Κε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2007/51/ΔΘ απφ ηελ Διιάδα 



282 Κε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2008/99/ΔΘ απφ ηελ Διιάδα 

283 Κε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/28/ΔΘ απφ ηελ Διιάδα 

284 Κε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/30/ΔΘ απφ ηελ Διιάδα 

285 Κε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/31/ΔΘ απφ ηελ Διιάδα 

286 Kαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΘ εηο βάξνο ηεο Διιάδαο γηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα 

287 Άξζε απαγφξεπζεο ηεο ζήξαο ζην Δζληθφ Πάξθν Τγξνηφπσλ Ακβξαθηθνχ 

(SPA: GR211004) 

288 Θξηηήξηα θαζαξφηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ζηέβηα 

289 Θαζνξηζκóο μερσξηζηνχ νξίνπ γηα εμαζζελέο ρξψκην ζην λεξφ αλζξψπηλεο ρξήζεο 

290  Έκκεζεο ζπλέπεηεο απφ ηελ πηζαλνινγνχκελε ππεξεπίηεπμε θιηκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ΔΔ 

291 Απαγφξεπζε ησλ ζηάβισλ γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο 

292 πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα 

293 Πνηφηεηα θαη επξσπατθφο ραξαθηήξαο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο ρψξεο κέιε 

294 Τπεξζπγθέληξσζε ΚΚΔ, δηαζθάιηζε ηνπ πινπξαιηζκνχ 

295 Δπηπηψζεηο ζηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε ρσξψλ κειψλ ιφγσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο 

296 Δπηπηψζεηο ζηε δεκφζηα ηειεφξαζε ρσξψλ κειψλ απφ ζεζκηθέο αιιαγέο ζε ζέκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο 

297 Αλαθχθισζε πιαζηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ πνιπνιεθίλε 

298 Κε ειεγρφκελεο θξαηηθέο εληζρχζεηο ππφ ηε κνξθή αληαιιαγψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ 

ζηε Βνπιγαξία 

299 Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην δίθηπν Natura 2000 ζηε 

300 Δλέξγεηεο γηα αχμεζε ηεο δηείζδπζεο κηθξψλ αηνιηθψλ ζην ελεξγεηθφ κίγκα 

301 Απνζχλδεζε απνθαηάζηαζεο ππξφπιεθησλ απφ ην ειιεληθφ Κεζνπξφζεζκν 

Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

302 Παξάλνκε αιηεία ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα 

303 Αλαγλψξηζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο 

304 Κείσζε ησλ ηαρπηήησλ ησλ πινίσλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο θαη λα 

εμνηθνλνκεζεί θφζηνο γηα θαχζηκα 

305 Πεηξάκαηα ζε δψα θαη θαιιπληηθά 

306 χγθιηζε επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ 

307 Διιηπείο έιεγρνη ζηελ αιίεπζε κε κεραλφηξαηα 

308 Ο ξφινο ηεο εηαηξείαο BlackRock ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο 

309 Αζηπλνκηθή βία ζην Βέιγην θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο 

ζηνπο πνιίηεο 



310 Γηάβξσζε ηεο αθηήο ηνπ Θεξκατθνχ Θφιπνπ ιφγσ ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Καθεδνλία 

311 Οηθνπεδνπνίεζε πεξηνρήο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζηελ παξαιία Θνξηλνχ Πηεξίαο 

312 πγρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάγκαηνο Πεηξέληα ζηελ πεξηνρή Γνκαηίνπ ζηε Υαιθηδηθή 

313 VP/HR – Πψιεζε φπισλ αμίαο 53 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ απφ ηηο ΖΠΑ ζην 

Κπαρξέηλ 

314 Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη πξνζσπνθξάηεζε γηα ζηξαηνινγηθέο εθθξεκφηεηεο 

315 Ιεειαζία δεκφζηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ ζηελ Διιάδα 

316 Πάγσκα πξνζηίκσλ γηα ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα 

317 Υξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ ζηε δσηθή παξαγσγή 

318 Θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πάξθνπ Δζληθήο πκθηιίσζεο εληφο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρήο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, ζην Όξνο Γξάκκνο  (GR1320002) 

319 Αηέιεηεο ζηνλ κεραληζκφ θαζαξήο αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ 

320 Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο 26εο Οθησβξίνπ 

321 Θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ζηελ Θξήηε 

322 Κεηαθνξά πφξσλ Πξάζηλνπ Σακείνπ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

323 Πξνζηαζία ηνπ πεξηαζηηθνχ δάζνπο ηεο Θεζζαινλίθεο 

324  Έξγα αμηνπνίεζεο πξψελ βαζηιηθνχ θηήκαηνο ζην Σαηφτ 

325 Απνβνιή θξάηνπο κέινπο απφ ην επξψ 

326 Λέν θξνχζκα ζαλάησζεο αξθνχδαο ζηνλ θάζεην άμνλα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ηάηηζηαο-

Θξπζηαιινπεγήο (Δ45) 

327 Θελά αζθαιείαο πνπ δηαπηζηψζεθαλ κεηά ηα stress tests ζε επξσπατθνχο ππξεληθνχο 

ζηαζκνχο 

328 Αδεηνδφηεζε ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ εληφο ηεο πγξνηνπηθήο δψλεο ηεο Ιίκλεο 

Ησαλλίλσλ (πεξηνρή δηθηχνπ Natura 2000 GR213005) 

329 Οηθνινγηθφ ζήκα γηα πξντφληα κε βάζε ηνλ πνιηφ 

330 Οηθνλνκηθά θίλεηξα θαη κέζα γηα αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ 

331 ήκαλζε ησλ θαπζίκσλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ ΔΔ 

332 Δπηπηψζεηο ησλ βηνθαπζίκσλ σο πξνο ηελ έκκεζε αιιαγή ηεο ρξήζεο γεο 

333 Κνληέια θαη πξνβιεπφκελεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λέαο ειεθηξνπαξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο 

334 ηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ πνιχ ηνμηθψλ νπζηψλ 

335 Eγγχεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ 

336 Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ απαγφξεπζε θαιιηέξγεηαο θισζηηθήο θάλλαβεο ζηελ Διιάδα 

337 Παξάηππε ζεζκνζέηεζε εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο 

ζηελ Διιάδα 

338 Δπηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Φπιήο απφ ηελ παξνπζία ΥΤΣΑ 



ζηελ πεξηνρή 

339 Έθζεζε ηεο Transparency International: Ζ δηαθζνξά ζπλέβαιε ζηελ θξίζε ηνπ επξψ 

340 Αλάγθε γηα νδεγία ζρεηηθά κε ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ αγειάδσλ 

γαιαθηνπαξαγσγήο 

341 Γειεηεξίαζε δψσλ εθηξνθήο απφ αλεμέιεγθηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ, ζηηο εθβνιέο ηνπ Αμηνχ πνηακνχ, πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 

342 Ζ ηχρε ησλ ρσξηψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ρξπζσξπρείν ζην Krumovgrad κεηά 

ηελ έγθξηζε ηεο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ην Αλψηαην πκβνχιην 

Δκπεηξνγλσκφλσλ Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιγαξίαο 

343 Ακθηιεγφκελνο ν ηξφπνο κε ηελ νπνην εγθξίζεθε ε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλε (γ.η.) 

παηάηα Amflora ζηελ Δ.Δ. 

344 Δπηηήξεζε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ 

345 Οξζή κεηαρείξηζε ησλ εθηξεθφκελσλ ηρζχσλ 

346 Κεησκέλνη ζπληειεζηέο ΦΠΑ θαη λεζησηηθφηεηα 

347 Δλέξγεηεο γηα αχμεζε ηεο δηείζδπζεο κηθξψλ αηνιηθψλ ζην ελεξγεηθφ κίγκα 

348 Εεηήκαηα βησζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή δσηθνχ 

θεθαιαίνπ 

349 Παξαβίαζε πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο απφ ππξελειαηνπξγείν ζηε Βαζηιηθή 

Ιεπθάδαο 

350 Θαηαζθεπή θξάγκαηνο επί ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα, ζην Λεζηφξην Θαζηνξηάο 

351 Ζ λνκνζεζία ηεο Βξαδηιίαο επηηξέπεη ηελ απνςίισζε ηνπ Ακαδνλίνπ 

352 Σα κέηξα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θέξλνπλ (θαη) πεξηβαιινληηθή νπηζζνδξφκεζε! 

 

 

 

 


