ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πεξηέρνληαη φιεο νη εξσηήζεηο πνπ θαηέζεζε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 κέρξη ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2012 ν Δπξσβνπιεπηήο ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ Μ. Σξεκφπνπινο
ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηαμηλνκεκέλεο ζεκαηηθά. Κάζε εξψηεζε έρεη έλαλ
κνλαδηθφ αξηζκφ ηαμηλφκεζεο θαη κπνξεί λα ηαμηλνκείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα
θαηεγνξίεο ζεκάησλ.

Ανκρώπινα Δικαιώματα
16 Απάνκρωπεσ ςυνκικεσ κράτθςθσ μεταναςτϊν ςτθν Λζςβο
19 Αςτυνομικι αυκαιρεςία και ατιμωρθςία ςτθν Ελλάδα
20 Εργατικά ατυχιματα ςτθν Ελλάδα
25 Ρατςιςτικι ςυμπεριφορά από τθν ελλθνικι αςτυνομία
31 Εκδικθτικι δίωξθ τουρκοκφπριου πολιτικοφ και δθμοςιογράφου
42 Εφαρμογι τθσ ιςλαμικισ αρία ςε περιφζρεια τθσ Ελλάδασ
60 Δικαιϊματα αντιρρθςιϊν ςυνείδθςθσ ςτθν Σουρκία
Τςτζρθςθ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ςτθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν και ςτθ λιψθ μζτρων για
97 τουσ άςτεγουσ
122 Προςταςία τθσ ελευκερίασ του Σφπου ςτθν Ελλάδα
138 Μυςτικζσ κρατιςεισ και ζκνομεσ μεταγωγζσ από τθ CIA ςτθν Ελλάδα
148 Ομαδικζσ απελάςεισ Ρομά από τθ Γαλλία και τθν Λταλία
152 Ζκκεςθ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των Ρομά
Θ ςυνκικθ του Άαρχουσ και θ διαβοφλευςθ για τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
170 τθσ εταιρείασ «Ελλθνικόσ Χρυςόσ»
172 Χρθματοδότθςθ αυτοκινθτοδρόμου Μόςχασ-Πετροφπολθσ
180 Παραβίαςθ κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν ςτθν Κφπρο
185 Αντίρρθςθ ςυνειδιςεωσ ςτθν Ελλάδα
Εφαρμογι απόφαςθσ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων από τθν
215 Ελλάδα
244 Προςταςία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρικι εμπειρία ςτθν Ελλάδα
245 Νζα παραβίαςθ κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν ςτθν Κφπρο
246 τολίςκοσ τθσ Ελευκερίασ ΛΛ
251 Χριςθ χθμικϊν αερίων εναντίον πολιτϊν
267 υνκικεσ διαβίωςθσ ςτον καταυλιςμό Ρομά ςτα Εξαμίλια Κορινκίασ

277 Επανειλθμμζνεσ διϊξεισ των αντιρρθςιϊν ςυνείδθςθσ ςτθν Ελλάδα
Αςτυνομικι βία ςτο Βζλγιο και μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτουσ
309 πολίτεσ
313 VP/HR – Πϊλθςθ όπλων αξίασ 53 εκατομμυρίων δολαρίων ΘΠΑ από τισ ΘΠΑ ςτο Μπαχρζιν
314 Διοικθτικζσ κυρϊςεισ και προςωποκράτθςθ για ςτρατολογικζσ εκκρεμότθτεσ

Αλιεία
47 Απαγόρευςθ του διεκνοφσ εμπορίου του ερυκροφ τόνου
Παράνομθ χριςθ του καταςτροφικοφ αλιευτικοφ εργαλείου τθσ βιντηότρατασ ςτισ
77 ελλθνικζσ κάλαςςεσ
87 Επιδοτιςεισ παράνομων ςκαφϊν αλιείασ
236 Ανάγκθ μεταρρφκμιςθσ των οικολογικϊν ςθμάτων για τα καλαςςινά
241 Παρεκκλίςεισ ςτο Μεςογειακό Κανονιςμό για τθ Μθχανότρατα ςτθν Ελλάδα
255 Μθ εφαρμογι του ΕΚ 1967/2006 για τθ μζςθ αλιεία
302 Παράνομθ αλιεία ςτθ λίμνθ Σριχωνίδα
307 Ελλιπείσ ζλεγχοι ςτθν αλίευςθ με μθχανότρατα
Παράτυπθ κεςμοκζτθςθ ειδικοφ χωροταξικοφ πλαιςίου για τισ υδατοκαλλιζργειεσ ςτθν
337 Ελλάδα
344 Οξζή κεηαρείξηζε ησλ εθηξεθόκελσλ ηρζύσλ

Απορρίμματα – Ανακφκλωςθ
4 Λειτουργία παράνομων χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα
Ενςωμάτωςθ ςτο ελλθνικό εκνικό δίκαιο τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τθν εναλλακτικι
36 διαχείριςθ Αποβλιτων Εκςκαφϊν - Καταςκευϊν – Κατεδαφίςεων
81 Διαχείριςθ νοςοκομειακϊν αποβλιτων ςτθν Αττικι
96 Ελλιπισ λειτουργία Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων του Διμου Βζροιασ
98 Επικίνδυνα νοςοκομειακά απόβλθτα ςτθ όφια τθσ Βουλγαρίασ
Παφςθ λειτουργίασ και επανακαλλιζργεια του χϊρου διάκεςθσ απορριμμάτων ςτθν
102 Tsalapitsa κοντά ςτο Plovdiv ςτθ Βουλγαρία
133 Χϊροι ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα
136 Σαφι βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων
210 Χϊροι Τγειονομικισ Σαφισ Απορριμμάτων ςτθν Αττικι
Θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων απειλεί τον κόλπο του Λαγανά και το Εκνικό Καλάςςιο
230 Πάρκο Ηακφνκου
239 Δθμιουργία ηιτθςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν

242 Παράνομθ καφςθ καλωδίων και καταλυτϊν για ανάκτθςθ χαλκοφ
271 Κατάλοιπα φαρμακευτικϊν ουςιϊν ςε υδάτινουσ αποδζκτεσ
297 Ανακφκλωςθ πλαςτικϊν που περιζχουν πολυολεφίνθ
Επιβάρυνςθ τθσ υγείασ των κατοίκων του Διμου Φυλισ από τθν παρουςία ΧΤΣΑ ςτθν
338 περιοχι

Βιοποικιλότθτα – Φυςικό περιβάλλον
2 Οικότοποι και είδθ
21 Ζνταξθ τθσ Χερςονιςου του Ακάμα ςτο δίκτυο προςτατευόμενων περιοχϊν Natura 2000
34 Ανάγκθ για λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ καφζ αρκοφδασ από τροχαία ατυχιματα
Ευρωπαϊκι πολιτικι για τουσ υγρότοπουσ μικρισ κλίμακασ και για τουσ αςτικοφσ
57 υγρότοπουσ
59 Κόκκινοσ ςυναγερμόσ για τα ηϊα και τθ βιοποικιλότθτα τθσ Ελλάδασ
62 Τποβάκμιςθ βιότοπου καλάςςιασ χελϊνασ Caretta caretta ςτθν παραλία Ρεκφμνου
Παράνομθ χριςθ του καταςτροφικοφ αλιευτικοφ εργαλείου τθσ βιντηότρατασ ςτισ
77 ελλθνικζσ κάλαςςεσ
84 Θ κατάςταςθ τθσ Posidonia Oceanica ςτθ Μεςόγειο
103 Προςταςία τθσ καφζ αρκοφδασ ςτθ Βουλγαρία
112 Αποτελεςματικότθτα των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθ βιοποικιλότθτα
118

Ζνταξθ περιοχϊν ςτο δίκτυο Natura 2000 ςτθν Κφπρο
Οδθγία για τουσ οικοτόπουσ 92/43/EΟΚ: τφποι οικοτόπων και είδθ που αντιπροςωπεφονται
126 ανεπαρκϊσ ςτον εκνικό κατάλογο των τόπων κοινοτικισ ςθμαςίασ από τθ Βουλγαρία
Οδθγία περί πτθνϊν 79/409/EΟΚ: μθ χαρακτθριςμόσ εκ μζρουσ τθσ βουλγαρικισ
127 κυβζρνθςθσ επαρκοφσ αρικμοφ ηωνϊν ειδικισ προςταςίασ
Οδθγία περί πτθνϊν 79/409/EΟΚ: 24 περιοχζσ ζχουν εγκρικεί αλλά δεν ζχουν
128 χαρακτθριςκεί ηϊνεσ ειδικισ προςταςίασ ςτθ Βουλγαρία
129 Παραβιάςεισ τθσ φμβαςθσ του Aarhus ςτα όρθ Rila ςτθ Βουλγαρία
139 Επεκτάςεισ εγκαταςτάςεων καηίνο ςτον Εκνικό Δρυμό Πάρνθκασ
159 Παρατυπίεσ και χριςθ υπεραλιευμζνων ειδϊν ςε κονςζρβεσ τόνου
162 Κυνιγι καφζ αρκοφδασ ςτθ Βουλγαρία
169 Περιφερειακι ηϊνθ Εκνικοφ Δρυμοφ Οίτθσ
174 Προςταςία των κθτωδϊν από τθν αιχμαλωςία
176 Αδειοδότθςθ λατομείου γφψου ςε επαφι με προςτατευόμενθ περιοχι
187 Ελλθνικοί ηωολογικοί κιποι
218 Νζα ςτρατθγικι τθσ Επιτροπισ για τθ βιοποικιλότθτα

Θ ανεξζλεγκτθ ανάπτυξθ και οικοδόμθςθ απειλεί τθ δεφτερθ ςθμαντικότερθ παραλία
229 ωοτοκίασ τθσ Caretta caretta ςτθ Μεςόγειο
Θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων απειλεί τον κόλπο του Λαγανά και το Εκνικό Καλάςςιο
230 Πάρκο Ηακφνκου
241 Παρεκκλίςεισ ςτο Μεςογειακό Κανονιςμό για τθ Μθχανότρατα ςτθν Ελλάδα
255 Μθ εφαρμογι του ΕΚ 1967/2006 για τθ μζςθ αλιεία
263 Σεχνικζσ για τθν αφξθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ γεωργικζσ εκτάςεισ
287 Άρςθ απαγόρευςθσ τθσ κιρασ ςτο Εκνικό Πάρκο Τγροτόπων Αμβρακικοφ (SPA: GR211004)
323 Προςταςία του περιαςτικοφ δάςουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ
Νζο κροφςμα κανάτωςθσ αρκοφδασ ςτον κάκετο άξονα τθσ Εγνατίασ Οδοφ ιάτιςτασ326 Κρυςταλλοπθγισ (Ε45)
351 Η λνκνζεζία ηεο Βξαδηιίαο επηηξέπεη ηελ απνςίισζε ηνπ Ακαδνλίνπ
352 Τα κέηξα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θέξλνπλ (θαη) πεξηβαιινληηθή νπηζζνδξόκεζε!

Γεωργία
1

Αποηθμιϊςεισ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ προσ τουσ αγρότεσ
Αγρο-περιβαλλοντικά μζτρα για να προςτατευκοφν οι μζλιςςεσ και άλλα επικονιαςτικά
39 ζντομα
73 Χριςθ απαγορευμζνου φυτοπροςτατευτικοφ Lebaycid ςτθν Ελλάδα
Μθ ζγκριςθ βιολογικϊν ςκευαςμάτων ςτθν Ελλάδα για τθν προςταςία των φοινικοειδϊν
74 από το κόκκινο ςκακάρι Rhynchophorus ferrugineus
υμπλθρωματικζσ διευκρινίςεισ για τθ χριςθ του απαγορευμζνου φυτοπροςτατευτικοφ
108 εντομοκτόνου Lebaycid ςτθν Ελλάδα
143 Αςφάλεια φυτοφαρμάκου ευρείασ κυκλοφορίασ
Ανακρίβεια ςτθν απάντθςθ τθσ Eπιτροπισ ςε γραπτι ερϊτθςι μου για τθν ουςία
163 Glyphosate
164 Εφαρμογι τθσ αμειψιςποράσ ςτο πλαίςιο τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ ςτθν Ελλάδα
166 Καλλιζργεια κλωςτικισ κάνναβθσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ζνωςθ
182 χετικά με τθν ανανζωςθ τθσ καταχϊριςθσ του glyphosate
199 Καλλιζργεια κλωςτικισ κάνναβθσ ςτθν Ελλάδα
212 Διακίνθςθ απαγορευμζνων φυτοφαρμάκων
213 Διαχείριςθ αγροτικϊν αποβλιτων
232 Τπολείμματα φυτοφαρμάκου ςε ςταφίδεσ που μοιράςτθκαν ςε ςχολεία ςτθν Ελλάδα
235 Απόκρυψθ από το κοινό τθσ ςφνδεςθσ του Roundup με ςυγγενείσ ανωμαλίεσ
237

Ζκκλθςθ για νζα προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ του αηϊτου

238 Απϊλεια εδάφουσ

240 Γεωργικζσ επιδοτιςεισ
263 Σεχνικζσ για τθν αφξθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ γεωργικζσ εκτάςεισ
288 Κριτιρια κακαρότθτασ για τθν αςφάλεια τθσ ςτζβια
336 Διευκρινίςεισ για τθν απαγόρευςθ καλλιζργειασ κλωςτικισ κάνναβθσ ςτθν Ελλάδα
Γειεηεξίαζε δψσλ εθηξνθήο απφ αλεμέιεγθηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ,
341. ζηηο εθβνιέο ηνπ Αμηνχ πνηακνχ, πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000

Δάςθ
Θ χριςθ πόρων των Σαμείων υνοχισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ εκ μζρουσ τθσ Ελλάδασ
3 για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό των πυρκαγιϊν δαςικϊν εκτάςεων
5 Χαρτογράφθςθ των δαςϊν και ολοκλιρωςθ του δαςολογίου ςτθν Ελλάδα
22 Προςβολι φοινικοειδϊν από το κόκκινο ςκακάρι Rhynchophorus ferrugineus
65 Αζρια του κερμοκθπίου και διαχείριςθ εδαφϊν
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ δαςικϊν εκτάςεων ςτισ
114 εκβολζσ του ποταμοφ Kamchia ςτθ βουλγαρικι ακτι τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνίασ ανταλλαγισ δαςικϊν εκτάςεων ςτθν
115 κορυφι Kom ςτθ Βουλγαρία
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνίασ ανταλλαγισ δαςικϊν εκτάςεων ςτθν
116 κορυφι Perelik τθσ οροςειράσ τθσ Ροδόπθσ ςτθ Βουλγαρία
238 Απϊλεια εδάφουσ
323 Προςταςία του περιαςτικοφ δάςουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ

Διαφάνεια
35 Σιμολόγθςθ αντιγράφων φαρμάκων βάςει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ δαςικϊν εκτάςεων ςτισ
114 εκβολζσ του ποταμοφ Kamchia ςτθ βουλγαρικι ακτι τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνίασ ανταλλαγισ δαςικϊν εκτάςεων ςτθν
115 κορυφι Kom ςτθ Βουλγαρία
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνίασ ανταλλαγισ δαςικϊν εκτάςεων ςτθν
116 κορυφι Perelik τθσ οροςειράσ τθσ Ροδόπθσ ςτθ Βουλγαρία
142 Κόςτοσ και αποτελεςματικότθτα των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τα ναρκωτικά
168 Kοςτολόγθςθ γενόςθμων (αντιγράφων) φαρμάκων ςτθν Ελλάδα
183 Προςταςία του περιβάλλοντοσ και χιονοδρομικά κζντρα ςτθ Βουλγαρία

Διαχείριςθ Τδάτων
7 Σροποποίθςθ ζργου αποκατάςταςθσ λίμνθσ Κορϊνειασ
8 Ρφπανςθ υδάτων ςτον Διμο Μεςςαπίασ ςτθν Εφβοια από τοξικά απόβλθτα

9 Οικολογικι κατάςταςθ των υδάτων των λιμνϊν τθσ Βόρειασ Ελλάδασ
10 Εκτροπι του ποταμοφ Αχελϊου
13 Τποβάκμιςθ λίμνθσ τυμφαλίασ (GR2530002)
Επανεγκατάςταςθ δικτφου ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ υπόγειων και επιφανειακϊν υδάτων
40 ςτθ λίμνθ Κορϊνεια
46 Ρφπανςθ ςτον ποταμό Καλαμά
58 Παρεμπόδιςθ ροισ ςτον ποταμό Κοιλιάρθ, ςτθν Κριτθ
Παραβάςεισ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςτισ Περιοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ τουριςτικισ
63 ανάπτυξθσ ςτθ ΝΔ Μεςςθνία
Υδρευςθ των πόλεων του Θρακλείου και του Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποςελζμθ
67 ςτθν Κριτθ (κοιτα και ερωτ. 98)
Πλθμμφρεσ ςτο τρατϊνι Χαλκιδικισ και πικανζσ επιπτϊςεισ ςε ςυνδυαςμό με τθ
68 μεταλλευτικι δραςτθριότθτα
75 Διαδικαςία προςφυγισ για τθ λίμνθ Κορϊνεια
80 Προςταςία τθσ Λίμνθσ Παραλιμνίου ςτθν Κφπρο
94 Διαςφάλιςθ διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ πιςτοποίθςθσ κανονιςμοφ EMAS
Υδρευςθ των πόλεων του Θρακλείου και του Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποςελζμθ
100 ΠΡΟΟΧΘ 67
121 Ακατάλλθλθ οριοκζτθςθ και παρεμβάςεισ ςτθ λίμνθ Παμβϊτιδα
145 χζδια διαχείριςθσ λεκανϊν απορροισ ςτθν Ελλάδα
149 υνεχιηόμενθ υποβάκμιςθ των λιμνϊν Ηάηαρθ, Χειμαδίτιδα, Πετρϊν, Βεγορίτιδα
153 Λίμνθ Κορϊνεια Ν. Κεςςαλονίκθσ
171 υμπλθρωματικά ςτοιχεία για ςχζδια διαχείριςθσ λεκανϊν απορροισ ςτθν Ελλάδα
190 Ακατάλλθλθ οριοκζτθςθ και παρεμβάςεισ ςτθ λίμνθ Παμβϊτιδα
289 Κακοριςμóσ ξεχωριςτοφ ορίου για εξαςκενζσ χρϊμιο ςτο νερό ανκρϊπινθσ χριςθσ
312 υγχρθματοδότθςθ του φράγματοσ Πετρζνια ςτθν περιοχι Γοματίου ςτθ Χαλκιδικι
350 Καηαζθεπή θξάγκαηνο επί ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα, ζην Νεζηόξην Καζηνξηάο

Δόμθςθ
71 Προςταςία αρχιτεκτονικοφ - μεταλλευτικοφ μνθμείου ςτθ Κάςο
79 Ανακαταςκευι τθσ Πλατείασ Ελευκερίασ ςτθ Λευκωςία
109 Προςταςία και ανάδειξθ μνθμειακοφ χϊρου τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ ςτθν Ακινα
154 Διάςωςθ αρχιτεκτονικοφ μνθμείου ςτθν Σουρκία
155 Παρεκκλίςεισ από τθν περιβαλλοντικι και πολεοδομικι νομοκεςία ςτθν Ελλάδα

Παράνομεσ εγκαταςτάςεισ ςε προςτατευόμενθ περιοχι ςτο πλαίςιο
184 ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου ςτθ άμο
211 Κατάχωςθ ςθμαντικοφ αρχαίου μνθμείου ςτθν Αγορά των Ακθνϊν
214 Εκποίθςθ και οικοδόμθςθ δθμόςιασ ζκταςθσ ςτο πρϊθν αεροδρόμιο Ακθνϊν
216 Οικιςτικι ανάπτυξθ ςτο πρϊθν αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, ςτθν Ακινα
250 Εφαρμοςτικόσ Νόμοσ του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου ςτθν Ελλάδα
256 Ανεξζλεγκτα λιμενικά ζργα ςτθν Λκαρία

Εκπαίδευςθ
Αναςτολι ςυγχρθματοδοτοφμενων δραςτθριοτιτων ςτα Κζντρα Περιβαλλοντικισ
76 Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα

Εμπόριο
47 Απαγόρευςθ του διεκνοφσ εμπορίου του ερυκροφ τόνου
146 φςτθμα ταχείασ αντίδραςθσ RAPEX για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα
161 Απελευκζρωςθ του εμπορίου με τισ χϊρεσ τθσ Mercosur
Χρθματοδότθςθ ελλείμματοσ του Διαχειριςτι υςτιματοσ από δθμοπράτθςθ δικαιωμάτων
175 εκπομπϊν
253 Τπολογιςμόσ του Ειδικοφ Σζλουσ ΑΠΕ ςτθν ελλθνικι αγορά θλεκτριςμοφ
Επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια τθλεόραςθ χωρϊν μελϊν από κεςμικζσ αλλαγζσ ςε κζματα
296 χρθματοδότθςθσ
329 Οικολογικό ςιμα για προϊόντα με βάςθ τον πολτό
331 ιμανςθ των καυςίμων που ειςάγονται ςτθν ΕΕ

Ενζργεια – Ανανεώςιμεσ Πθγζσ
Ανάγκθ διαχωριςμοφ των ςτερεϊν βιοκαυςίμων ανάλογα με τθ χριςθ για οικιακοφσ και
66 βιομθχανικοφσ ςκοποφσ
Χρθματοδότθςθ ελλείμματοσ του Διαχειριςτι υςτιματοσ από δθμοπράτθςθ δικαιωμάτων
175 εκπομπϊν
Ζλλειψθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των αιολικϊν πάρκων ςτθν Ελλάδα – το
196 παράδειγμα των όρνιων τθσ Κριτθσ
Ζλλειψθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των αιολικϊν πάρκων ςτθν Ελλάδα – το
197 παράδειγμα τθσ κφρου
223 Σο πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ' οίκον» ςτθν Ελλάδα
Κλιματικοί ςτόχοι και εγγυθμζνεσ τιμζσ για ΑΠΕ, ςτισ χϊρεσ μζλθ με οικονομικά
224 προβλιματα
253 Τπολογιςμόσ του Ειδικοφ Σζλουσ ΑΠΕ ςτθν ελλθνικι αγορά θλεκτριςμοφ
275 Ανκρακικό αποτφπωμα βιοκαυςίμων

279 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2009/29/ΕΚ από τθν Ελλάδα
283 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2009/28/ΕΚ από τθν Ελλάδα
286 Kαταδικαςτικζσ αποφάςεισ του ΔΕΚ εισ βάροσ τθσ Ελλάδασ για περιβαλλοντικά κζματα
300 Ενζργειεσ για αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ μικρϊν αιολικϊν ςτο ενεργεικό μίγμα
332 Επιπτϊςεισ των βιοκαυςίμων ωσ προσ τθν ζμμεςθ αλλαγι τθσ χριςθσ γθσ
Μοντζλα και προβλεπόμενεσ επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ νζασ θλεκτροπαραγωγικισ
333 ικανότθτασ
347 Ελέξγεηεο γηα αύμεζε ηεο δηείζδπζεο κηθξώλ αηνιηθώλ ζην ελεξγεηθό κίγκα

Ενζργεια – Ορυκτά Καφςιμα
Επζκταςθ διυλιςτθρίου Ελευςίνασ για παραγωγι ντίηελ κίνθςθσ και δανειοδότθςθ από τθν
86 Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων
90 Ειςαγωγι φόρου επί των εκπομπϊν άνκρακα ςτθν ΕΕ
117 Νζεσ και υφιςτάμενεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα
147 Νζεσ και υφιςτάμενεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα
151 Δθμοπράτθςθ λιγνιτικϊν πεδίων ςτισ περιοχζσ Δράμασ, Ελαςςόνασ και Βεγόρασ
200 Επιβολι τελϊν για τθν εκμετάλλευςθ κοιταςμάτων ορυκτϊν καυςίμων
243 Νζεσ εγκαταςτάςεισ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ςτθ Ρεβυκοφςα
248 Ελλθνοϊταλικόσ Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου (ITGI)
259 Σερματικόσ ςτακμόσ LPG ςτθν Αλεξανδροφπολθ
260 υμπαραγωγι Τψθλισ Απόδοςθσ και ΑΠΕ
261 Πρότυπα για τθν εξόρυξθ αερίου από ςχιςτολικικά πετρϊματα
284 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2009/30/ΕΚ από τθν Ελλάδα
316 Πάγωμα προςτίμων για λακρεμπόριο καυςίμων ςτθν Ελλάδα
331 ιμανςθ των καυςίμων που ειςάγονται ςτθν ΕΕ

Εξοπλιςμοί
83 Κϊδικασ ςυμπεριφοράσ ςτθσ ΕΕ για τισ εξαγωγζσ όπλων
144 Λειτουργία πεδίου βολισ αεροςκαφϊν ςε προςτατευόμενθ περιοχι
313 VP/HR – Πϊλθςθ όπλων αξίασ 53 εκατομμυρίων δολαρίων ΘΠΑ από τισ ΘΠΑ ςτο Μπαχρζιν

Εξορφξεισ-Μεταλλουργία
18 Ρφπανςθ του Ευβοϊκοφ Κόλπου ςτθν Ελλάδα από τθν εταιρεία ΛΑΡΚΟ
32 Ανάγκθ ευρωπαϊκισ απαγόρευςθσ τθσ μεταλλουργίασ που βαςίηεται ςτθν κυάνωςθ

48 Εγκατάςταςθ ζκπλυςθσ με κυανιοφχεσ ενϊςεισ ςτθν πόλθ Kardjali τθσ Βουλγαρίασ
Προγραμματιςμζνθ δθμιουργία χρυςωρυχείου ςτο Ada Tepe κοντά ςτο Krumovgrad τθσ
49 Βουλγαρίασ
50 Ρφπανςθ του ποταμοφ Chepelarska ςτθ Βουλγαρία από τθν εταιρεία Gorubso-Laki
51 Ρφπανςθ του ποταμοφ Medetska ςτθ Βουλγαρία
52 Ρφπανςθ του ποταμοφ Topolniza ςτθ Βουλγαρία από τθν εταιρεία Chelopech Mining
Πλθμμφρεσ ςτο τρατϊνι Χαλκιδικισ και πικανζσ επιπτϊςεισ ςε ςυνδυαςμό με τθ
68 μεταλλευτικι δραςτθριότθτα
71 Προςταςία αρχιτεκτονικοφ - μεταλλευτικοφ μνθμείου ςτθ Κάςο
78 Μεταβίβαςθ μεταλλείων Καςςάνδρασ
169 Περιφερειακι ηϊνθ Εκνικοφ Δρυμοφ Οίτθσ
Θ ςυνκικθ του Άαρχουσ και θ διαβοφλευςθ για τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
170 τθσ εταιρείασ «Ελλθνικόσ Χρυςόσ»
204 Εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ και περιοχζσ του δικτφου Νatura 2000
252 Παράνομθ παραχϊρθςθ δικαιωμάτων εξόρυξθσ χρυςοφ ςτο Krumovgrad ςτθ Βουλγαρία
312 υγχρθματοδότθςθ του φράγματοσ Πετρζνια ςτθν περιοχι Γοματίου ςτθ Χαλκιδικι
342

Η ηύρε ησλ ρσξηώλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ρξπζσξπρείν ζην Krumovgrad κεηά ηελ
έγθξηζε ηεο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ην Αλώηαην Σπκβνύιην
Εκπεηξνγλσκόλσλ Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιγαξίαο

Εργαςιακά Δικαιώματα
20 Εργατικά ατυχιματα ςτθν Ελλάδα
De facto αναςτολι ςτο ςφςτθμα προςταςίασ των περιοχϊν δικτφου Natura 2000 ςτθν
37 Ελλάδα
υμβατότθτα του μνθμονίου ςυνεννόθςθσ με τθν Ελλάδα με τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ
105 εργαςίασ
106 υμβατότθτα του μνθμονίου Ελλάδασ - ΕΕ-ΔΝΣ με τθ υνκικθ Λειτουργίασ τθσ ΕΕ
132 Αλλαγζσ εργαςιακισ νομοκεςίασ ςτθν Ελλάδα
156 υλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα
265 Πρόγραμμα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ ςτθν Ελλάδα
292 υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ ςτθν Ελλάδα

Θεςμοί
Κίνθτρα για τθν προςχϊρθςθ ομάδων προβλθματιςμοφ και άλλων μθ εγγεγραμμζνων
εκπροςϊπων ομάδων ςυμφερόντων ςτο μθτρϊο των εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ
107 Επιτροπισ

Σο 60 % των εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ ΕΕ που εργάηονται για λογαριαςμό γραφείων
ςυμβοφλων δεν ζχει εγγραφεί ςτο μθτρϊο διαφάνειασ των εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ
130 Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
131 Κάλυψθ κενοφ θκικισ τάξθσ ςτον κϊδικα δεοντολογίασ των Ευρωπαίων Επιτρόπων
325 Αποβολι κράτουσ μζλουσ από το ευρϊ
339 Ζκκεςθ τθσ Transparency International: Θ διαφκορά ςυνζβαλε ςτθν κρίςθ του ευρϊ

Καταναλωτζσ
146 φςτθμα ταχείασ αντίδραςθσ RAPEX για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα
314 Διοικθτικζσ κυρϊςεισ και προςωποκράτθςθ για ςτρατολογικζσ εκκρεμότθτεσ
329 Οικολογικό ςιμα για προϊόντα με βάςθ τον πολτό

Κλιματικι Αλλαγι-Εκπομπζσ CO2
14 Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου από τθν κτθνοτροφία
15 Ρφκμιςθ των προτφπων κορφβου των οχθμάτων
Αποφυγι παρενεργειϊν ςε βάροσ του ςιδθροδρόμου από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι κατά τθσ
30 κλιματικισ αλλαγισ
41 Δεςμεφςεισ τθσ Ε.Ε. Για μείωςθ εκπομπϊν μετά τθ φνοδο τθσ Κοπεγχάγθσ
Επζκταςθ διυλιςτθρίου Ελευςίνασ για παραγωγι ντίηελ κίνθςθσ και δανειοδότθςθ από τθν
86 Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων
Ζνταξθ των εκπομπϊν από πλοία ςτο Ευρωπαϊκό φςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων
89 Εκπομπισ (ΕΕΔΕ)
90 Ειςαγωγι φόρου επί των εκπομπϊν άνκρακα ςτθν ΕΕ
117 Νζεσ και υφιςτάμενεσ λιγνιτικζσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα
Χρθματοδότθςθ ελλείμματοσ του Διαχειριςτι υςτιματοσ από δθμοπράτθςθ δικαιωμάτων
175 εκπομπϊν
223 Σο πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ' οίκον» ςτθν Ελλάδα
Κλιματικοί ςτόχοι και εγγυθμζνεσ τιμζσ για ΑΠΕ, ςτισ χϊρεσ μζλθ με οικονομικά
224 προβλιματα
262 ταδιακι κατάργθςθ των φκοριοφχων αερίων
275 Ανκρακικό αποτφπωμα βιοκαυςίμων
279 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2009/29/ΕΚ από τθν Ελλάδα
285 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2009/31/ΕΚ από τθν Ελλάδα
290

Ζμμεςεσ ςυνζπειεσ από τθν πικανολογοφμενθ υπερεπίτευξθ κλιματικϊν ςτόχων τθσ ΕΕ

319 Ατζλειεσ ςτον μθχανιςμό κακαρισ ανάπτυξθσ του ΟΘΕ
330 Οικονομικά κίνθτρα και μζςα για ανακαινίςεισ κτιρίων

Κτθνοτροφία – Ευθμερία των ηώων
14 Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου από τθν κτθνοτροφία
Αςφάλεια Γ.Σ. Ποικιλιϊν καλαμποκιοφ τθσ MONSANTO και κενά ςτθ ςχετικι ευρωπαϊκι
43 νομοκεςία και τθν εφαρμογι τθσ
Ζκκεςθ του Οργανιςμοφ Σροφίμων και Γεωργίασ του ΟΘΕ (FAO) «Κατάςταςθ Πραγμάτων
88 ςτα Σρόφιμα και τθ Γεωργία 2009»
Ρφπανςθ υπεδάφουσ και κάλαςςασ ςε προςτατευόμενθ περιοχι από χοιροτροφικι
91 μονάδα
95 Μορατόριουμ για νζεσ εγκρίςεισ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν (ΓΣΟ)
101 Προβλιματα υπερβόςκθςθσ ςτο νθςί τθσ Λκαρίασ, ςτθν Ελλάδα
160 Ενδεχόμενθ ρφπανςθ από χοιροτροφικι μονάδα
181 Χριςθ ανακυκλωμζνων ελαίων ωσ ηωοτροφϊν
191
219
221

Απαγόρευςθ των κλωβοςτοιχιϊν για τισ όρνικεσ αυγοπαραγωγισ
Ηθτιματα δεοντολογίασ και καλισ διαβίωςθσ των ηϊων ςε ςχζςθ με τθ γενετικι
τροποποίθςθ ηϊων
Καλι διαβίωςθ των ηϊων κατά τθ μεταφορά

228

Καλι διαβίωςθ των κοτόπουλων πάχυνςθσ

233 Διακίνθςθ και χριςθ απαγορευμζνων κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν ουςιϊν
234 Θ χριςθ των αντιβιοτικϊν ςτθν κτθνοτροφία και θ εμφάνιςθ αντίςταςθσ ςτα αντιβιοτικά
237

Ζκκλθςθ για νζα προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ του αηϊτου
Νζεσ διευκρινίςεισ για τθ διακίνθςθ και χριςθ απαγορευμζνων κτθνιατρικϊν
270 φαρμακευτικϊν ουςιϊν

291

Απαγόρευςθ των ςτάβλων για τισ χοιρομθτζρεσ

305

Πειράματα ςε ηϊα και καλλυντικά

317 Χριςθ αντιμικροβιακϊν ουςιϊν ςτθ ηωικι παραγωγι
340 Ανάγκθ για οδθγία ςχετικά με τθν καλι μεταχείριςθ των αγελάδων γαλακτοπαραγωγισ
Γειεηεξίαζε δψσλ εθηξνθήο απφ αλεμέιεγθηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζηηο
341 εθβνιέο ηνπ Αμηνχ πνηακνχ, πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000
348

Εεηήκαηα βησζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή δσηθνχ θεθαιαίνπ

Μεταφορζσ – Κινθτικότθτα
24 Ευρωπαϊκι Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατϊν ιδθροδρόμου
26 Πρόγραμμα Eurovelo
27 Χάρτα των Βρυξελλϊν
44 Ανάγκθ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τα δικαιϊματα των πεηϊν
150 Προβλιματα θχορρφπανςθσ ςτισ περιοχζσ γφρω από τα αεροδρόμια Ακθνϊν και

Κεςςαλονίκθσ
282 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2008/99/ΕΚ από τθν Ελλάδα
Διάβρωςθ τθσ ακτισ του Κερμαϊκοφ Κόλπου λόγω των ζργων επζκταςθσ του αεροδρομίου
310 Μακεδονία

Μεταφορζσ - Οδικζσ Μεταφορζσ
15 Ρφκμιςθ των προτφπων κορφβου των οχθμάτων
23 Xάραξθ του νζου αυτοκινθτόδρομου Ε65 μζςα ςε δφο ςθμαντικζσ περιοχζσ NATURA 2000
Αντιμετϊπιςθ επιπτϊςεων από κατάτμθςθ οικοτόπων που επιφζρει θ καταςκευι οδικϊν
33 υποδομϊν
34 Ανάγκθ για λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ καφζ αρκοφδασ από τροχαία ατυχιματα
45 Διακοπι κυκλοφορίασ ςτον αυτοκινθτόδρομο Ακθνϊν Κεςςαλονίκθσ
82 Διάνοιξθ οδικοφ άξονα ςε προςτατευόμενθ περιοχι ςτθν Ιπειρο
104 Νζο κεςμικό πλαίςιο οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν ςτθν Ελλάδα
Ενςωμάτων από τθν Ελλάδα τθσ οδθγίασ 2003/59/ΕΚ «ςχετικά με τθν αρχικι επιμόρφωςθ
110 και τθν περιοδικι κατάρτιςθ οδθγϊν»
Παροχι ςτοιχείων για τθν κατανάλωςθ καυςίμου και τισ εκπομπζσ CO2 αυτοκινιτων ςτα
111 διαφθμιςτικά ζντυπα
172 Χρθματοδότθςθ αυτοκινθτοδρόμου Μόςχασ-Πετροφπολθσ
Ενςωμάτωςθ από τθν Ελλάδα τθσ οδθγίασ 2003/59/ΕΚ ςχετικά με τθν αρχικι επιμόρφωςθ
192 και τθν περιοδικι κατάρτιςθ οδθγϊν
193 Χάραξθ αυτοκινθτοδρόμου Ε-65 μζςα ςε ςθμαντικζσ περιοχζσ NATURA 2000
Νζο κροφςμα κανάτωςθσ αρκοφδασ ςτον κάκετο άξονα τθσ Εγνατίασ Οδοφ ιάτιςτασ326 Κρυςταλλοπθγισ (Ε45)

Μεταφορζσ – Μζςα ςτακερισ τροχιάσ
29 φςτθμα αυτόματθσ απόδοςθσ προτεραιότθτασ ςτο τραμ τθσ Ακινασ
135 Ανενεργοί ςτακμοί του Προαςτιακοφ ιδθροδρόμου Ακθνϊν
194 φςτθμα αυτόματθσ απόδοςθσ προτεραιότθτασ ςτο τραμ τθσ Ακινασ
211 Κατάχωςθ ςθμαντικοφ αρχαίου μνθμείου ςτθν Αγορά των Ακθνϊν
217 Επεκτάςεισ του μετρό τθσ Ακινασ
254 Προαςτιακόσ ςιδθρόδρομοσ Λουτρακίου

Μεταφορζσ - Ναυτιλία
28 Ναυάγια με τοξικά και πυρθνικά απόβλθτα ςτθ Μεςόγειο
Ζνταξθ των εκπομπϊν από πλοία ςτο Ευρωπαϊκό φςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων
89 Εκπομπισ (ΕΕΔΕ)

257 Μεταφορικό ιςοδφναμο ςτθν Ελλάδα
280 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2005/35/ΕΚ από τθν Ελλάδα
Μείωςθ των ταχυτιτων των πλοίων προκειμζνου να μειωκοφν οι εκπομπζσ και να
304 εξοικονομθκεί κόςτοσ για καφςιμα

Μεταφορζσ – ιδθρόδρομοσ
6 Περικοπζσ δρομολογίων ςτο ελλθνικό ςιδθροδρομικό δίκτυο
11 Ελαχιςτοποίθςθ δρομολογίων ςιδθροδρομικισ γραμμισ Παλαιοφάρςαλοσ-Καλαμπάκα
12 Ελαχιςτοποίθςθ δρομολογίων ςιδθροδρομικισ γραμμισ Αμφνταιο – Κοηάνθ
24 Ευρωπαϊκι Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατϊν ιδθροδρόμου
Αποφυγι παρενεργειϊν ςε βάροσ του ςιδθροδρόμου από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι κατά τθσ
30 κλιματικισ αλλαγισ
45 Διακοπι κυκλοφορίασ ςτον αυτοκινθτόδρομο Ακθνϊν Κεςςαλονίκθσ
Επιβολι, από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, όρου για κλείςιμο ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ςτθν
55 Ελλάδα
93 ιδθροδρομικι γραμμι Κρυονζρι-Μεςολόγγι-Αγρίνιο
120 ιδθροδρομικι γραμμι Κόρινκοσ-Σρίπολθ-Καλαμάτα
Ακζτθςθ οικονομικισ ςυμφωνίασ του Ελλθνικοφ Κράτουσ με τον Οργανιςμό ιδθροδρόμων
123 Ελλάδοσ (ΟΕ)
140 ε ςυνζχεια τθσ ερϊτθςισ μου Ε-4383/09, κλείςιμο ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν ςτθν Ελλάδα
141 Κατάργθςθ ςιδθροδρομικϊν υποδομϊν ςτθν Ελλάδα
202 φμβαςθ για τον Προαςτιακό ιδθρόδρομο Ακθνϊν
206 ιδθροδρομικι γραμμι Ζδεςςασ-Κοηάνθσ-Φλϊρινασ
315 Λεθλαςία δθμόςιου ςιδθροδρομικοφ υλικοφ ςτθν Ελλάδα
321 Καταςκευι ςιδθροδρομικοφ άξονα ςτθν Κριτθ

Οικονομία
38 Μθ απορρόφθςθ κονδυλίων για τα Προγράμματα υνοχισ
56 Διαγραφι χρεϊν Αϊτισ
85 Ζκδοςθ ευρωομολόγων για το δθμόςιο δανειςμό χωρϊν μελϊν
υμβατότθτα του μνθμονίου ςυνεννόθςθσ με τθν Ελλάδα με τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ
105 εργαςίασ
106 υμβατότθτα του μνθμονίου Ελλάδασ - ΕΕ-ΔΝΣ με τθ υνκικθ Λειτουργίασ τθσ ΕΕ
Κίνθτρα για τθν προςχϊρθςθ ομάδων προβλθματιςμοφ και άλλων μθ εγγεγραμμζνων
εκπροςϊπων ομάδων ςυμφερόντων ςτο μθτρϊο των εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ
107 Επιτροπισ

119 «Πράςινθ» ανοικοδόμθςθ τθσ πόλθσ τθσ Αμμοχϊςτου
Σο 60 % των εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ ΕΕ που εργάηονται για λογαριαςμό γραφείων
ςυμβοφλων δεν ζχει εγγραφεί ςτο μθτρϊο διαφάνειασ των εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ
130 Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
132 Αλλαγζσ εργαςιακισ νομοκεςίασ ςτθν Ελλάδα
156 υλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα
167 Σο Φόρουμ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν (CSF)
179 Διαλεφκανςθ του ςκανδάλου Siemens ςτθν Ελλάδα
202 φμβαςθ για τον Προαςτιακό ιδθρόδρομο Ακθνϊν
250 Εφαρμοςτικόσ Νόμοσ του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου ςτθν Ελλάδα
252 Παράνομθ παραχϊρθςθ δικαιωμάτων εξόρυξθσ χρυςοφ ςτο Krumovgrad ςτθ Βουλγαρία
258 Περαίωςθ φορολογικϊν υποκζςεων από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ
265 Πρόγραμμα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ ςτθν Ελλάδα
τατιςτικά ςτοιχεία για το ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ και ανεξαρτθςία τθσ ελλθνικισ
272 ςτατιςτικισ αρχισ
υμμετοχι τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ςτα οικονομικά βάρθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
274 κρίςθσ
276 Απορρόφθςθ ευρωπαϊκϊν κονδυλίων από τθν Ελλάδα
292 υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ ςτθν Ελλάδα
295 Επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια ραδιοτθλεόραςθ χωρϊν μελϊν λόγων τθσ οικονομικισ κρίςθσ
Επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια τθλεόραςθ χωρϊν μελϊν από κεςμικζσ αλλαγζσ ςε κζματα
296 χρθματοδότθςθσ
Αποςφνδεςθ αποκατάςταςθσ πυρόπλθκτων από το ελλθνικό Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα
301 Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ
303 Αναγνϊριςθ του ιδιαίτερου ρόλου τθσ δθμόςιασ ραδιοτθλεόραςθσ
306 φγκλιςθ ευρωπαϊκϊν οικονομιϊν
308 Ο ρόλοσ τθσ εταιρείασ BlackRock ςτθ διαχείριςθ του ελλθνικοφ χρζουσ
320 Ενεργοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ τθσ 26θσ Οκτωβρίου
322 Μεταφορά πόρων Πράςινου Σαμείου ςτον κρατικό προχπολογιςμό
325 Αποβολι κράτουσ μζλουσ από το ευρϊ
335 Eγγφθςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων τθσ ΕΕ
339 Ζκκεςθ τθσ Transparency International: Θ διαφκορά ςυνζβαλε ςτθν κρίςθ του ευρϊ
343 Δπηηήξεζε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ
346 Μεησκέλνη ζπληειεζηέο ΦΠΑ θαη λεζησηηθόηεηα
348 Εεηήκαηα βησζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή δσηθνχ θεθαιαίνπ
352 Τα κέηξα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θέξλνπλ (θαη) πεξηβαιινληηθή νπηζζνδξόκεζε!

Οικότοποι
2 Οικότοποι και είδθ
13 Τποβάκμιςθ λίμνθσ τυμφαλίασ (GR2530002)
21 Ζνταξθ τθσ Χερςονιςου του Ακάμα ςτο δίκτυο προςτατευόμενων περιοχϊν Natura 2000
23 Xάραξθ του νζου αυτοκινθτόδρομου Ε65 μζςα ςε δφο ςθμαντικζσ περιοχζσ NATURA 2000
Αντιμετϊπιςθ επιπτϊςεων από κατάτμθςθ οικοτόπων που επιφζρει θ καταςκευι οδικϊν
33 υποδομϊν
De facto αναςτολι ςτο ςφςτθμα προςταςίασ των περιοχϊν δικτφου Natura 2000 ςτθν
37 Ελλάδα
46 Ρφπανςθ ςτον ποταμό Καλαμά
Ευρωπαϊκι πολιτικι για τουσ υγρότοπουσ μικρισ κλίμακασ και για τουσ αςτικοφσ
57 υγρότοπουσ
61 Τποβάκμιςθ διεκνοφσ ςθμαςίασ γεωτόπου ςτθν Ελλάδα
Παράνομθ χριςθ του καταςτροφικοφ αλιευτικοφ εργαλείου τθσ βιντηότρατασ ςτισ
77 ελλθνικζσ κάλαςςεσ
118

Ζνταξθ περιοχϊν ςτο δίκτυο Natura 2000 ςτθν Κφπρο
Οδθγία για τουσ οικοτόπουσ 92/43/EΟΚ: τφποι οικοτόπων και είδθ που αντιπροςωπεφονται
126 ανεπαρκϊσ ςτον εκνικό κατάλογο των τόπων κοινοτικισ ςθμαςίασ από τθ Βουλγαρία
Οδθγία περί πτθνϊν 79/409/EΟΚ: μθ χαρακτθριςμόσ εκ μζρουσ τθσ βουλγαρικισ
127 κυβζρνθςθσ επαρκοφσ αρικμοφ ηωνϊν ειδικισ προςταςίασ
Οδθγία περί πτθνϊν 79/409/EΟΚ: 24 περιοχζσ ζχουν εγκρικεί αλλά δεν ζχουν
128 χαρακτθριςκεί ηϊνεσ ειδικισ προςταςίασ ςτθ Βουλγαρία
134 τρατιωτικι εγκατάςταςθ ςε περιοχι Natura ςτθ αντορίνθ
139 Επεκτάςεισ εγκαταςτάςεων καηίνο ςτον Εκνικό Δρυμό Πάρνθκασ
144 Λειτουργία πεδίου βολισ αεροςκαφϊν ςε προςτατευόμενθ περιοχι
176 Αδειοδότθςθ λατομείου γφψου ςε επαφι με προςτατευόμενθ περιοχι
178 Διάςπαρτθ δόμθςθ εκτόσ ςχεδίου ςτισ ελλθνικζσ περιοχζσ NATURA
183 Προςταςία του περιβάλλοντοσ και χιονοδρομικά κζντρα ςτθ Βουλγαρία
195 Παρανομίεσ και ελλιπισ προςταςία περιοχισ Natura 2000 ςτθ Νάξο
Ζλλειψθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των αιολικϊν πάρκων ςτθν Ελλάδα – το
196 παράδειγμα των όρνιων τθσ Κριτθσ
Ζλλειψθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των αιολικϊν πάρκων ςτθν Ελλάδα – το
197 παράδειγμα τθσ κφρου
198 Δθλϊςεισ αξιωματοφχου τθσ ΕΕ για το Ελλθνικό Πρόγραμμα τακερότθτασ
201 Καταςτροφι προςτατευόμενου υγροτόπου Λιμνοποφλασ Παραμυκιάσ
204 Εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ και περιοχζσ του δικτφου Νatura 2000

225 Νομιμοποίθςθ αυκαιρζτων και φμβαςθ Δανειακισ Διευκόλυνςθσ τθσ Ελλάδασ
259 Σερματικόσ ςτακμόσ LPG ςτθν Αλεξανδροφπολθ
266 Νομιμοποίθςθ αυκαιρζτων ςε περιοχζσ NATURA 2000 ςτθν Ελλάδα
Μερικι καταςτροφι του υγροτόπου Καλοδικίου (NATURA 2000) από διαπλάτυνςθ οδοφ με
269 ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ
273 Καταςτροφι υγρότοπου ςτθν Κριτθ
287 Άρςθ απαγόρευςθσ τθσ κιρασ ςτο Εκνικό Πάρκο Τγροτόπων Αμβρακικοφ (SPA: GR211004)
Μθ ελεγχόμενεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ υπό τθ μορφι ανταλλαγϊν δαςικϊν εκτάςεων ςτθ
298 Βουλγαρία
299 Εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ ςχετικά με το δίκτυο Natura 2000 ςτθ
302 Παράνομθ αλιεία ςτθ λίμνθ Σριχωνίδα
311 Οικοπεδοποίθςθ περιοχισ του Δικτφου Natura 2000 ςτθν παραλία Κορινοφ Πιερίασ
Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του Πάρκου Εκνικισ υμφιλίωςθσ εντόσ προςτατευόμενθσ
318 περιοχισ του Δικτφου Natura 2000, ςτο Όροσ Γράμμοσ (GR1320002)
Αδειοδότθςθ τουριςτικϊν μονάδων εντόσ τθσ υγροτοπικισ ηϊνθσ τθσ Λίμνθσ Λωαννίνων
328 (περιοχι δικτφου Natura 2000 GR213005)
350 Καηαζθεπή θξάγκαηνο επί ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα, ζην Νεζηόξην Καζηνξηάο
351 Η λνκνζεζία ηεο Βξαδηιίαο επηηξέπεη ηελ απνςίισζε ηνπ Ακαδνλίνπ

Πολιτιςμόσ
71 Προςταςία αρχιτεκτονικοφ - μεταλλευτικοφ μνθμείου ςτθ Κάςο
79 Ανακαταςκευι τθσ Πλατείασ Ελευκερίασ ςτθ Λευκωςία
109 Προςταςία και ανάδειξθ μνθμειακοφ χϊρου τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ ςτθν Ακινα
154 Διάςωςθ αρχιτεκτονικοφ μνθμείου ςτθν Σουρκία
211 Κατάχωςθ ςθμαντικοφ αρχαίου μνθμείου ςτθν Αγορά των Ακθνϊν
293 Ποιότθτα και ευρωπαϊκόσ χαρακτιρασ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων ςτισ χϊρεσ μζλθ

Πυρθνικι ενζργεια
Επζκταςθ διυλιςτθρίου Ελευςίνασ για παραγωγι ντίηελ κίνθςθσ και δανειοδότθςθ από τθν
86 Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων
203 Θ πυρθνικι ενζργεια ςτθν Ευρϊπθ υπό το φωσ του ατυχιματοσ ςτθ Fukushima
208 Εγγυιςεισ προζλευςθσ για τθν πυρθνικι ενζργεια
209 Θ πυρθνικι ενζργεια ςτθν ενιαία αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ
220 Εντοπιςμόσ ραδιενζργειασ ςε μανιτάρια βουλγαρικισ προζλευςθσ

Κενά αςφαλείασ που διαπιςτϊκθκαν μετά τα stress tests ςε ευρωπαϊκοφσ πυρθνικοφσ
327 ςτακμοφσ

Ρφπανςθ
28 Ναυάγια με τοξικά και πυρθνικά απόβλθτα ςτθ Μεςόγειο
46 Ρφπανςθ ςτον ποταμό Καλαμά
70 Θ περιβαλλοντικι ρφπανςθ από τα αντιβιοτικά οδθγεί ςε ανκεκτικότθτα
Ζνταξθ των εκπομπϊν από πλοία ςτο Ευρωπαϊκό φςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων
89 Εκπομπισ (ΕΕΔΕ)
Ρφπανςθ υπεδάφουσ και κάλαςςασ ςε προςτατευόμενθ περιοχι από χοιροτροφικι
91 μονάδα
94 Διαςφάλιςθ διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ πιςτοποίθςθσ κανονιςμοφ EMAS
Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ που προκαλείται από το πεδίο ςτρατιωτικϊν δοκιμϊν ςτο Zmeyovo
99 κοντά ςτθ Stara Zagora ςτθ Βουλγαρία
113 Αποτροπι περιβαλλοντικϊν καταςτροφϊν από υπεράκτιεσ πετρελαϊκζσ εγκαταςτάςεισ
124 Καταςτροφικι πυρκαγιά ςε χϊρο αποκικευςθσ χρθςιμοποιθμζνων ελαςτικϊν
157 Σο πραγματικό ενεργειακό κόςτοσ τθσ νανοτεχνολογίασ
200 Επιβολι τελϊν για τθν εκμετάλλευςθ κοιταςμάτων ορυκτϊν καυςίμων
226 Ατμοςφαιρικι επιβάρυνςθ ευρωπαϊκϊν πόλεων με μικροςωματίδια
242 Παράνομθ καφςθ καλωδίων και καταλυτϊν για ανάκτθςθ χαλκοφ
280 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2005/35/ΕΚ από τθν Ελλάδα
289 Κακοριςμóσ ξεχωριςτοφ ορίου για εξαςκενζσ χρϊμιο ςτο νερό ανκρϊπινθσ χριςθσ
334 ταδιακι κατάργθςθ των πολφ τοξικϊν ουςιϊν
Επιβάρυνςθ τθσ υγείασ των κατοίκων του Διμου Φυλισ από τθν παρουςία ΧΤΣΑ ςτθν
338 περιοχι
349 Παξαβίαζε πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο από ππξελειαηνπξγείν ζηε Βαζηιηθή Λεπθάδαο

Σφποσ – ΜΜΕ
31 Εκδικθτικι δίωξθ τουρκοκφπριου πολιτικοφ και δθμοςιογράφου
122 Προςταςία τθσ ελευκερίασ του Σφπου ςτθν Ελλάδα
293 Ποιότθτα και ευρωπαϊκόσ χαρακτιρασ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων ςτισ χϊρεσ μζλθ
294 Τπερςυγκζντρωςθ ΜΜΕ, διαςφάλιςθ του πλουραλιςμοφ
295 Επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια ραδιοτθλεόραςθ χωρϊν μελϊν λόγων τθσ οικονομικισ κρίςθσ
Επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια τθλεόραςθ χωρϊν μελϊν από κεςμικζσ αλλαγζσ ςε κζματα
296 χρθματοδότθςθσ

303 Αναγνϊριςθ του ιδιαίτερου ρόλου τθσ δθμόςιασ ραδιοτθλεόραςθσ

Σρόφιμα – Γενετικά τροποποιθμζνοι οργανιςμοί
Αςφάλεια Γ.Σ. Ποικιλιϊν καλαμποκιοφ τθσ MONSANTO και κενά ςτθ ςχετικι ευρωπαϊκι
43 νομοκεςία και τθν εφαρμογι τθσ
69 Χριςθ νανοςωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου ςε τρόφιμα και καλλυντικά
Ζκκεςθ του Οργανιςμοφ Σροφίμων και Γεωργίασ του ΟΘΕ (FAO) «Κατάςταςθ Πραγμάτων
88 ςτα Σρόφιμα και τθ Γεωργία 2009»
92 Ευρωπαϊκι Τπθρεςία Αςφαλείασ Σροφίμων (E.F.S.A.)
95 Μορατόριουμ για νζεσ εγκρίςεισ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν (ΓΣΟ)
143 Αςφάλεια φυτοφαρμάκου ευρείασ κυκλοφορίασ
161 Απελευκζρωςθ του εμπορίου με τισ χϊρεσ τθσ Mercosur
Ανακρίβεια ςτθν απάντθςθ τθσ Eπιτροπισ ςε γραπτι ερϊτθςι μου για τθν ουςία
163 Glyphosate
υνεκτίμθςθ τθσ φυςικισ πρόςλθψθσ λυκοπενίου για τον υπολογιςμό του ανϊτατου
177 αποδεκτοφ επιπζδου πρόςλθψισ του ωσ χρωςτικισ
181 Χριςθ ανακυκλωμζνων ελαίων ωσ ηωοτροφϊν
182 χετικά με τθν ανανζωςθ τθσ καταχϊριςθσ του glyphosate
188 Προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από πολυβρωμοδιφαινυλαικζρεσ
Ηθτιματα δεοντολογίασ και καλισ διαβίωςθσ των ηϊων ςε ςχζςθ με τθ γενετικι
219 τροποποίθςθ ηϊων
220 Εντοπιςμόσ ραδιενζργειασ ςε μανιτάρια βουλγαρικισ προζλευςθσ
221 Καλι διαβίωςθ των ηϊων κατά τθ μεταφορά
227 Θ ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ ηάχαρθ και θ ελλθνικι απϊλεια τθσ αυτάρκειασ
228 Καλι διαβίωςθ των κοτόπουλων πάχυνςθσ
231 Ανάγκθ για πανευρωπαϊκι μελζτθ μζτρθςθσ των πρωτεϊνϊν Bt ςτο αίμα
232 Τπολείμματα φυτοφαρμάκου ςε ςταφίδεσ που μοιράςτθκαν ςε ςχολεία ςτθν Ελλάδα
233 Διακίνθςθ και χριςθ απαγορευμζνων κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν ουςιϊν
234 Θ χριςθ των αντιβιοτικϊν ςτθν κτθνοτροφία και θ εμφάνιςθ αντίςταςθσ ςτα αντιβιοτικά
235 Απόκρυψθ από το κοινό τθσ ςφνδεςθσ του Roundup με ςυγγενείσ ανωμαλίεσ
236 Ανάγκθ μεταρρφκμιςθσ των οικολογικϊν ςθμάτων για τα καλαςςινά
247 Αρϊματα καπνοφ ςε επεξεργαςία τροφίμων
Νζεσ διευκρινίςεισ για τθ διακίνθςθ και χριςθ απαγορευμζνων κτθνιατρικϊν
270 φαρμακευτικϊν ουςιϊν
291 Απαγόρευςθ των ςτάβλων για τισ χοιρομθτζρεσ
Ακθηιεγφκελνο ν ηξφπνο κε ηελ νπνην εγθξίζεθε ε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλε (γ.η.) παηάηα
343 Amflora ζηελ Δ.Δ.
344 Οξζή κεηαρείξηζε ησλ εθηξεθόκελσλ ηρζύσλ

Τγεία – Φάρμακα
35 Σιμολόγθςθ αντιγράφων φαρμάκων βάςει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
53 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι φαρμακευτικϊν προϊόντων
70 Θ περιβαλλοντικι ρφπανςθ από τα αντιβιοτικά οδθγεί ςε ανκεκτικότθτα
73 Χριςθ απαγορευμζνου φυτοπροςτατευτικοφ Lebaycid ςτθν Ελλάδα
81 Διαχείριςθ νοςοκομειακϊν αποβλιτων ςτθν Αττικι
98 Επικίνδυνα νοςοκομειακά απόβλθτα ςτθ όφια τθσ Βουλγαρίασ
υμπλθρωματικζσ διευκρινίςεισ για τθ χριςθ του απαγορευμζνου φυτοπροςτατευτικοφ
108 εντομοκτόνου Lebaycid ςτθν Ελλάδα
143 Αςφάλεια φυτοφαρμάκου ευρείασ κυκλοφορίασ
Ανακρίβεια ςτθν απάντθςθ τθσ Eπιτροπισ ςε γραπτι ερϊτθςι μου για τθν ουςία
163 Glyphosate
168 Kοςτολόγθςθ γενόςθμων (αντιγράφων) φαρμάκων ςτθν Ελλάδα
189 Όρια ζκκεςθσ ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία από εφαρμογζσ τθλεπικοινωνίασ
213 Διαχείριςθ αγροτικϊν αποβλιτων
222 Πικανι ςχζςθ χριςθσ φυτοφαρμάκων με IQ παιδιϊν
244 Προςταςία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρικι εμπειρία ςτθν Ελλάδα
271 Κατάλοιπα φαρμακευτικϊν ουςιϊν ςε υδάτινουσ αποδζκτεσ
317 Χριςθ αντιμικροβιακϊν ουςιϊν ςτθ ηωικι παραγωγι

Φορολογία
64 Φορολογικόσ ανταγωνιςμόσ προσ τα κάτω» μεταξφ των κρατϊν μελϊν
72 Ρφκμιςθ των αγορϊν παραγϊγων χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων
158 Ευρωπαϊκόσ Φόροσ Χρθματοπιςτωτικϊν υναλλαγϊν
165 Εναρμόνιςθ φορολογικοφ ςυντελεςτι για τισ επιχειριςεισ
258 Περαίωςθ φορολογικϊν υποκζςεων από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ
υμμετοχι τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ςτα οικονομικά βάρθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
274 κρίςθσ
316 Πάγωμα προςτίμων για λακρεμπόριο καυςίμων ςτθν Ελλάδα

Χθμικά – Απαγορευμζνεσ Ουςίεσ
54 Δοκιμζσ τοξικότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ ποιότθτασ (EQS)

69 Χριςθ νανοςωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου ςε τρόφιμα και καλλυντικά
137 Υπαρξθ επικίνδυνθσ ουςίασ ςε αποδείξεισ ταμειακϊν μθχανϊν και ΑΣΜ
142 Κόςτοσ και αποτελεςματικότθτα των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τα ναρκωτικά
167 Σο Φόρουμ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν (CSF)
182 χετικά με τθν ανανζωςθ τθσ καταχϊριςθσ του glyphosate
Νομοκεςία για ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ βιολογικϊν απορρυπαντικϊν και
186 καλλυντικϊν
188 Προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από πολυβρωμοδιφαινυλαικζρεσ
212 Διακίνθςθ απαγορευμζνων φυτοφαρμάκων
237

Ζκκλθςθ για νζα προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ του αηϊτου

251 Χριςθ χθμικϊν αερίων εναντίον πολιτϊν
281 Μθ ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2007/51/ΕΚ από τθν Ελλάδα
288 Κριτιρια κακαρότθτασ για τθν αςφάλεια τθσ ςτζβια
297 Ανακφκλωςθ πλαςτικϊν που περιζχουν πολυολεφίνθ
305 Πειράματα ςε ηϊα και καλλυντικά
334 ταδιακι κατάργθςθ των πολφ τοξικϊν ουςιϊν

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Πεξηέρνληαη φιεο νη εξσηήζεηο πνπ θαηέζεζε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 κέρξη ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2012 ν Δπξσβνπιεπηήο ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ Μ. Σξεκφπνπινο
ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηαμηλνκεκέλεο γεσγξαθηθά θαη ζχκθσλα κε ηελ
πεξηνρή ηελ νπνία αθνξά. Κάζε εξψηεζε έρεη έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαμηλφκεζεο θαη
κπνξεί λα ηαμηλνκείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο ζεκάησλ. Ζ Σαμηλφκεζε
γίλεηαη απφ ην γεληθφ (Κφζκνο) πξνο ην εηδηθφ (Πεξηθέξεηεο Διιάδαο)

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΣΑ
47 Απαγόρευςθ του διεκνοφσ εμπορίου του ερυκροφ τόνου
56 Διαγραφι χρεϊν Αϊτισ
84 Θ κατάςταςθ τθσ Posidonia Oceanica ςτθ Μεςόγειο
Αποτροπι περιβαλλοντικϊν καταςτροφϊν από υπεράκτιεσ πετρελαϊκζσ
113 εγκαταςτάςεισ
157 Σο πραγματικό ενεργειακό κόςτοσ τθσ νανοτεχνολογίασ
161 Απελευκζρωςθ του εμπορίου με τισ χϊρεσ τθσ Mercosur
υνεκτίμθςθ τθσ φυςικισ πρόςλθψθσ λυκοπενίου για τον υπολογιςμό του
177 ανϊτατου αποδεκτοφ επιπζδου πρόςλθψισ του ωσ χρωςτικισ
246 τολίςκοσ τθσ Ελευκερίασ ΛΛ
Ζμμεςεσ ςυνζπειεσ από τθν πικανολογοφμενθ υπερεπίτευξθ κλιματικϊν
290 ςτόχων τθσ ΕΕ
308 Ο ρόλοσ τθσ εταιρείασ BlackRock ςτθ διαχείριςθ του ελλθνικοφ χρζουσ
VP/HR – Πϊλθςθ όπλων αξίασ 53 εκατομμυρίων δολαρίων ΘΠΑ από τισ ΘΠΑ
313 ςτο Μπαχρζιν
319 Ατζλειεσ ςτον μθχανιςμό κακαρισ ανάπτυξθσ του ΟΘΕ
351 Η λνκνζεζία ηεο Βξαδηιίαο επηηξέπεη ηελ απνςίισζε ηνπ Ακαδνλίνπ

Μεςόγειοσ
28 Ναυάγια με τοξικά και πυρθνικά απόβλθτα ςτθ Μεςόγειο

84 Θ κατάςταςθ τθσ Posidonia Oceanica ςτθ Μεςόγειο
246 τολίςκοσ τθσ Ελευκερίασ ΛΛ

ΕΤΡΩΠΗ (γενικά)
14 Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου από τθν κτθνοτροφία
15 Ρφκμιςθ των προτφπων κορφβου των οχθμάτων
24 Ευρωπαϊκι Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατϊν ιδθροδρόμου
26 Πρόγραμμα Eurovelo
27 Χάρτα των Βρυξελλϊν
28 Ναυάγια με τοξικά και πυρθνικά απόβλθτα ςτθ Μεςόγειο
Αποφυγι παρενεργειϊν ςε βάροσ του ςιδθροδρόμου από τθν ευρωπαϊκι
30 πολιτικι κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ
31 Εκδικθτικι δίωξθ τουρκοκφπριου πολιτικοφ και δθμοςιογράφου
Ανάγκθ ευρωπαϊκισ απαγόρευςθσ τθσ μεταλλουργίασ που βαςίηεται ςτθν
32 κυάνωςθ
38 Μθ απορρόφθςθ κονδυλίων για τα Προγράμματα υνοχισ
Αγρο-περιβαλλοντικά μζτρα για να προςτατευκοφν οι μζλιςςεσ και άλλα
39 επικονιαςτικά ζντομα
41 Δεςμεφςεισ τθσ Ε.Ε. Για μείωςθ εκπομπϊν μετά τθ φνοδο τθσ Κοπεγχάγθσ
Αςφάλεια Γ.Σ. Ποικιλιϊν καλαμποκιοφ τθσ MONSANTO και κενά ςτθ ςχετικι
43 ευρωπαϊκι νομοκεςία και τθν εφαρμογι τθσ
44 Ανάγκθ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τα δικαιϊματα των πεηϊν
53 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι φαρμακευτικϊν προϊόντων
54 Δοκιμζσ τοξικότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ ποιότθτασ (EQS)
Ευρωπαϊκι πολιτικι για τουσ υγρότοπουσ μικρισ κλίμακασ και για τουσ
57 αςτικοφσ υγρότοπουσ

60 Δικαιϊματα αντιρρθςιϊν ςυνείδθςθσ ςτθν Σουρκία
64 Φορολογικόσ ανταγωνιςμόσ προσ τα κάτω» μεταξφ των κρατϊν μελϊν
65 Αζρια του κερμοκθπίου και διαχείριςθ εδαφϊν
Ανάγκθ διαχωριςμοφ των ςτερεϊν βιοκαυςίμων ανάλογα με τθ χριςθ για
66 οικιακοφσ και βιομθχανικοφσ ςκοποφσ
69 Χριςθ νανοςωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου ςε τρόφιμα και καλλυντικά
70 Θ περιβαλλοντικι ρφπανςθ από τα αντιβιοτικά οδθγεί ςε ανκεκτικότθτα
72 Ρφκμιςθ των αγορϊν παραγϊγων χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων
83 Κϊδικασ ςυμπεριφοράσ ςτθσ ΕΕ για τισ εξαγωγζσ όπλων
85 Ζκδοςθ ευρωομολόγων για το δθμόςιο δανειςμό χωρϊν μελϊν
87 Επιδοτιςεισ παράνομων ςκαφϊν αλιείασ
Ζκκεςθ του Οργανιςμοφ Σροφίμων και Γεωργίασ του ΟΘΕ (FAO) «Κατάςταςθ
88 Πραγμάτων ςτα Σρόφιμα και τθ Γεωργία 2009»
Ζνταξθ των εκπομπϊν από πλοία ςτο Ευρωπαϊκό φςτθμα Εμπορίασ
89 Δικαιωμάτων Εκπομπισ (ΕΕΔΕ)
90 Ειςαγωγι φόρου επί των εκπομπϊν άνκρακα ςτθν ΕΕ
92 Ευρωπαϊκι Τπθρεςία Αςφαλείασ Σροφίμων (E.F.S.A.)
Μορατόριουμ για νζεσ εγκρίςεισ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν
95 (ΓΣΟ)
Κίνθτρα για τθν προςχϊρθςθ ομάδων προβλθματιςμοφ και άλλων μθ
εγγεγραμμζνων εκπροςϊπων ομάδων ςυμφερόντων ςτο μθτρϊο των
107 εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ Επιτροπισ
112 Αποτελεςματικότθτα των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθ βιοποικιλότθτα
Σο 60 % των εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ ΕΕ που εργάηονται για
λογαριαςμό γραφείων ςυμβοφλων δεν ζχει εγγραφεί ςτο μθτρϊο
130 διαφάνειασ των εκπροςϊπων ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
Κάλυψθ κενοφ θκικισ τάξθσ ςτον κϊδικα δεοντολογίασ των Ευρωπαίων
131 Επιτρόπων
137 Υπαρξθ επικίνδυνθσ ουςίασ ςε αποδείξεισ ταμειακϊν μθχανϊν και ΑΣΜ

148 Ομαδικζσ απελάςεισ Ρομά από τθ Γαλλία και τθν Λταλία
152 Ζκκεςθ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των Ρομά
154 Διάςωςθ αρχιτεκτονικοφ μνθμείου ςτθν Σουρκία
158 Ευρωπαϊκόσ Φόροσ Χρθματοπιςτωτικϊν υναλλαγϊν
159 Παρατυπίεσ και χριςθ υπεραλιευμζνων ειδϊν ςε κονςζρβεσ τόνου
Ανακρίβεια ςτθν απάντθςθ τθσ Eπιτροπισ ςε γραπτι ερϊτθςι μου για τθν
163 ουςία Glyphosate
165 Εναρμόνιςθ φορολογικοφ ςυντελεςτι για τισ επιχειριςεισ
166 Καλλιζργεια κλωςτικισ κάνναβθσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ζνωςθ
167 Σο Φόρουμ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν (CSF)
172 Χρθματοδότθςθ αυτοκινθτοδρόμου Μόςχασ-Πετροφπολθσ
174 Προςταςία των κθτωδϊν από τθν αιχμαλωςία
υνεκτίμθςθ τθσ φυςικισ πρόςλθψθσ λυκοπενίου για τον υπολογιςμό του
177 ανϊτατου αποδεκτοφ επιπζδου πρόςλθψισ του ωσ χρωςτικισ
181 Χριςθ ανακυκλωμζνων ελαίων ωσ ηωοτροφϊν
182 χετικά με τθν ανανζωςθ τθσ καταχϊριςθσ του glyphosate
Νομοκεςία για ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ βιολογικϊν
186 απορρυπαντικϊν και καλλυντικϊν
188 Προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από πολυβρωμοδιφαινυλαικζρεσ
Όρια ζκκεςθσ ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία από εφαρμογζσ
189 τθλεπικοινωνίασ
191 Απαγόρευςθ των κλωβοςτοιχιϊν για τισ όρνικεσ αυγοπαραγωγισ
Θ πυρθνικι ενζργεια ςτθν Ευρϊπθ υπό το φωσ του ατυχιματοσ ςτθ
203 Fukushima
205 Ακατάλλθλθ ςτζγαςθ για οικογζνειεσ Ρομ ςτθ Ρουμανία

207 Εκελοντιςμόσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ
208 Εγγυιςεισ προζλευςθσ για τθν πυρθνικι ενζργεια
209 Θ πυρθνικι ενζργεια ςτθν ενιαία αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ
218 Νζα ςτρατθγικι τθσ Επιτροπισ για τθ βιοποικιλότθτα
Ηθτιματα δεοντολογίασ και καλισ διαβίωςθσ των ηϊων ςε ςχζςθ με τθ
219 γενετικι τροποποίθςθ ηϊων
221 Καλι διαβίωςθ των ηϊων κατά τθ μεταφορά
222 Πικανι ςχζςθ χριςθσ φυτοφαρμάκων με IQ παιδιϊν
227 Θ ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ ηάχαρθ και θ ελλθνικι απϊλεια τθσ αυτάρκειασ
228 Καλι διαβίωςθ των κοτόπουλων πάχυνςθσ
231 Ανάγκθ για πανευρωπαϊκι μελζτθ μζτρθςθσ των πρωτεϊνϊν Bt ςτο αίμα
Θ χριςθ των αντιβιοτικϊν ςτθν κτθνοτροφία και θ εμφάνιςθ αντίςταςθσ ςτα
234 αντιβιοτικά
235 Απόκρυψθ από το κοινό τθσ ςφνδεςθσ του Roundup με ςυγγενείσ ανωμαλίεσ
236 Ανάγκθ μεταρρφκμιςθσ των οικολογικϊν ςθμάτων για τα καλαςςινά
237

Ζκκλθςθ για νζα προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ του αηϊτου

238 Απϊλεια εδάφουσ
239 Δθμιουργία ηιτθςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν
240 Γεωργικζσ επιδοτιςεισ
247 Αρϊματα καπνοφ ςε επεξεργαςία τροφίμων
248 Ελλθνοϊταλικόσ Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου (ITGI)
249 Ελευκερία μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό κράτουσ μζλουσ

261 Πρότυπα για τθν εξόρυξθ αερίου από ςχιςτολικικά πετρϊματα
262 ταδιακι κατάργθςθ των φκοριοφχων αερίων
263 Σεχνικζσ για τθν αφξθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ γεωργικζσ εκτάςεισ
Ζ επίζεκε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηηο απειάζεηο Ρνκά απφ ηε
268 Γαιιία
Νζεσ διευκρινίςεισ για τθ διακίνθςθ και χριςθ απαγορευμζνων κτθνιατρικϊν
270 φαρμακευτικϊν ουςιϊν
271 Κατάλοιπα φαρμακευτικϊν ουςιϊν ςε υδάτινουσ αποδζκτεσ
275 Ανκρακικό αποτφπωμα βιοκαυςίμων
288 Κριτιρια κακαρότθτασ για τθν αςφάλεια τθσ ςτζβια
291 Απαγόρευςθ των ςτάβλων για τισ χοιρομθτζρεσ
Ποιότθτα και ευρωπαϊκόσ χαρακτιρασ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων ςτισ
293 χϊρεσ μζλθ
294 Τπερςυγκζντρωςθ ΜΜΕ, διαςφάλιςθ του πλουραλιςμοφ
Επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια ραδιοτθλεόραςθ χωρϊν μελϊν λόγων τθσ
295 οικονομικισ κρίςθσ
Επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια τθλεόραςθ χωρϊν μελϊν από κεςμικζσ αλλαγζσ ςε
296 κζματα χρθματοδότθςθσ
297 Ανακφκλωςθ πλαςτικϊν που περιζχουν πολυολεφίνθ
300 Ενζργειεσ για αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ μικρϊν αιολικϊν ςτο ενεργεικό μίγμα
Μείωςθ των ταχυτιτων των πλοίων προκειμζνου να μειωκοφν οι εκπομπζσ
304 και να εξοικονομθκεί κόςτοσ για καφςιμα
305 Πειράματα ςε ηϊα και καλλυντικά
306 φγκλιςθ ευρωπαϊκϊν οικονομιϊν
Αςτυνομικι βία ςτο Βζλγιο και μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων τθσ
309 κρίςθσ ςτουσ πολίτεσ
317 Χριςθ αντιμικροβιακϊν ουςιϊν ςτθ ηωικι παραγωγι

325 Αποβολι κράτουσ μζλουσ από το ευρϊ
Κενά αςφαλείασ που διαπιςτϊκθκαν μετά τα stress tests ςε ευρωπαϊκοφσ
327 πυρθνικοφσ ςτακμοφσ
329 Οικολογικό ςιμα για προϊόντα με βάςθ τον πολτό
330 Οικονομικά κίνθτρα και μζςα για ανακαινίςεισ κτιρίων
331 ιμανςθ των καυςίμων που ειςάγονται ςτθν ΕΕ
332 Επιπτϊςεισ των βιοκαυςίμων ωσ προσ τθν ζμμεςθ αλλαγι τθσ χριςθσ γθσ
Μοντζλα και προβλεπόμενεσ επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ νζασ
333 θλεκτροπαραγωγικισ ικανότθτασ
334 ταδιακι κατάργθςθ των πολφ τοξικϊν ουςιϊν
Ζκκεςθ τθσ Transparency International: Θ διαφκορά ςυνζβαλε ςτθν κρίςθ του
339 ευρϊ
Ανάγκθ για οδθγία ςχετικά με τθν καλι μεταχείριςθ των αγελάδων
340 γαλακτοπαραγωγισ
Ακθηιεγφκελνο ν ηξφπνο κε ηελ νπνην εγθξίζεθε ε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλε
343 (γ.η.) παηάηα Amflora ζηελ Δ.Δ.
345 Οξζή κεηαρείξηζε ησλ εθηξεθόκελσλ ηρζύσλ
347 Ελέξγεηεο γηα αύμεζε ηεο δηείζδπζεο κηθξώλ αηνιηθώλ ζην ελεξγεηθό κίγκα
Εεηήκαηα βησζηκφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή
348 δσηθνχ θεθαιαίνπ

Βουλγαρία
Ανάγκθ ευρωπαϊκισ απαγόρευςθσ τθσ μεταλλουργίασ που βαςίηεται ςτθν
32 κυάνωςθ
Εγκατάςταςθ ζκπλυςθσ με κυανιοφχεσ ενϊςεισ ςτθν πόλθ Kardjali τθσ
48 Βουλγαρίασ
Προγραμματιςμζνθ δθμιουργία χρυςωρυχείου ςτο Ada Tepe κοντά ςτο
49 Krumovgrad τθσ Βουλγαρίασ
Ρφπανςθ του ποταμοφ Chepelarska ςτθ Βουλγαρία από τθν εταιρεία
50 Gorubso-Laki
51 Ρφπανςθ του ποταμοφ Medetska ςτθ Βουλγαρία

Ρφπανςθ του ποταμοφ Topolniza ςτθ Βουλγαρία από τθν εταιρεία
52 Chelopech Mining
98 Επικίνδυνα νοςοκομειακά απόβλθτα ςτθ όφια τθσ Βουλγαρίασ
Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ που προκαλείται από το πεδίο ςτρατιωτικϊν
99 δοκιμϊν ςτο Zmeyovo κοντά ςτθ Stara Zagora ςτθ Βουλγαρία
Παφςθ λειτουργίασ και επανακαλλιζργεια του χϊρου διάκεςθσ
102 απορριμμάτων ςτθν Tsalapitsa κοντά ςτο Plovdiv ςτθ Βουλγαρία
103 Προςταςία τθσ καφζ αρκοφδασ ςτθ Βουλγαρία
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνιϊν ανταλλαγισ δαςικϊν
εκτάςεων ςτισ εκβολζσ του ποταμοφ Kamchia ςτθ βουλγαρικι ακτι τθσ
114 Μαφρθσ Κάλαςςασ
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνίασ ανταλλαγισ δαςικϊν
115 εκτάςεων ςτθν κορυφι Kom ςτθ Βουλγαρία
Μθ ελεγχόμενθ κρατικι ενίςχυςθ μζςω ςυμφωνίασ ανταλλαγισ δαςικϊν
116 εκτάςεων ςτθν κορυφι Perelik τθσ οροςειράσ τθσ Ροδόπθσ ςτθ Βουλγαρία
Οδθγία για τουσ οικοτόπουσ 92/43/EΟΚ: τφποι οικοτόπων και είδθ που
αντιπροςωπεφονται ανεπαρκϊσ ςτον εκνικό κατάλογο των τόπων
126 κοινοτικισ ςθμαςίασ από τθ Βουλγαρία
Οδθγία περί πτθνϊν 79/409/EΟΚ: μθ χαρακτθριςμόσ εκ μζρουσ τθσ
127 βουλγαρικισ κυβζρνθςθσ επαρκοφσ αρικμοφ ηωνϊν ειδικισ προςταςίασ
Οδθγία περί πτθνϊν 79/409/EΟΚ: 24 περιοχζσ ζχουν εγκρικεί αλλά δεν
128 ζχουν χαρακτθριςκεί ηϊνεσ ειδικισ προςταςίασ ςτθ Βουλγαρία
129 Παραβιάςεισ τθσ φμβαςθσ του Aarhus ςτα όρθ Rila ςτθ Βουλγαρία
162 Κυνιγι καφζ αρκοφδασ ςτθ Βουλγαρία
183 Προςταςία του περιβάλλοντοσ και χιονοδρομικά κζντρα ςτθ Βουλγαρία
220 Εντοπιςμόσ ραδιενζργειασ ςε μανιτάρια βουλγαρικισ προζλευςθσ
Παράνομθ παραχϊρθςθ δικαιωμάτων εξόρυξθσ χρυςοφ ςτο Krumovgrad
252 ςτθ Βουλγαρία
Μθ ελεγχόμενεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ υπό τθ μορφι ανταλλαγϊν δαςικϊν
298 εκτάςεων ςτθ Βουλγαρία
Εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ ςχετικά με το δίκτυο Natura 2000 ςτθ
299 Βουλγαρία
Ζ ηχρε ησλ ρσξηψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ρξπζσξπρείν ζην Krumovgrad
κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ην
342 Αλψηαην πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιγαξίαο

Κφπροσ
Ζνταξθ τθσ Χερςονιςου του Ακάμα ςτο δίκτυο προςτατευόμενων περιοχϊν
21 Natura 2000
31 Εκδικθτικι δίωξθ τουρκοκφπριου πολιτικοφ και δθμοςιογράφου
79 Ανακαταςκευι τθσ Πλατείασ Ελευκερίασ ςτθ Λευκωςία
80 Προςταςία τθσ Λίμνθσ Παραλιμνίου ςτθν Κφπρο
118

Ζνταξθ περιοχϊν ςτο δίκτυο Natura 2000 ςτθν Κφπρο

119 «Πράςινθ» ανοικοδόμθςθ τθσ πόλθσ τθσ Αμμοχϊςτου
180 Παραβίαςθ κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν ςτθν Κφπρο
245 Νζα παραβίαςθ κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν ςτθν Κφπρο

Λοιπζσ Χώρεσ Ευρώπθσ
28 Ναυάγια με τοξικά και πυρθνικά απόβλθτα ςτθ Μεςόγειο
31 Εκδικθτικι δίωξθ τουρκοκφπριου πολιτικοφ και δθμοςιογράφου
60 Δικαιϊματα αντιρρθςιϊν ςυνείδθςθσ ςτθν Σουρκία
148 Ομαδικζσ απελάςεισ Ρομά από τθ Γαλλία και τθν Λταλία
154 Διάςωςθ αρχιτεκτονικοφ μνθμείου ςτθν Σουρκία
165 Εναρμόνιςθ φορολογικοφ ςυντελεςτι για τισ επιχειριςεισ
172 Χρθματοδότθςθ αυτοκινθτοδρόμου Μόςχασ-Πετροφπολθσ
205 Ακατάλλθλθ ςτζγαςθ για οικογζνειεσ Ρομ ςτθ Ρουμανία
248 Ελλθνοϊταλικόσ Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου (ITGI)
Ζ επίζεκε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηηο απειάζεηο Ρνκά απφ ηε
268 Γαιιία
Αςτυνομικι βία ςτο Βζλγιο και μζτρα αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων τθσ
309 κρίςθσ ςτουσ πολίτεσ

ΕΛΛΑΔΑ (γενικά)
1

Απνδεκηψζεηο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο αγξφηεο

2 Οηθφηνπνη θαη είδε
Ζ ρξήζε πφξσλ ησλ Σακείσλ πλνρήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο εθ
κέξνπο ηεο Διιάδαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππξθαγηψλ
3 δαζηθψλ εθηάζεσλ
Λεηηνπξγία παξάλνκσλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ
4 Διιάδα
5 Υαξηνγξάθεζε ησλ δαζψλ θαη νινθιήξσζε ηνπ δαζνινγίνπ ζηελ Διιάδα
6 Πεξηθνπέο δξνκνινγίσλ ζην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν
17 Καηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα
19 Αζηπλνκηθή απζαηξεζία θαη αηηκσξεζία ζηελ Διιάδα
20 Δξγαηηθά αηπρήκαηα ζηελ Διιάδα
25 Ραηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ ειιεληθή αζηπλνκία
Αλάγθε επξσπατθήο απαγφξεπζεο ηεο κεηαιινπξγίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ
32 θπάλσζε
35 Σηκνιφγεζε αληηγξάθσλ θαξκάθσλ βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο
Δλζσκάησζε ζην ειιεληθφ εζληθφ δίθαην ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε Απνβιήησλ Δθζθαθψλ - Καηαζθεπψλ –
36 Καηεδαθίζεσλ
De facto αλαζηνιή ζην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ δηθηχνπ Natura
37 2000 ζηελ Διιάδα
Δπηβνιή, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φξνπ γηα θιείζηκν ζηδεξνδξνκηθψλ
55 γξακκψλ ζηελ Διιάδα
59 Κφθθηλνο ζπλαγεξκφο γηα ηα δψα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο Διιάδαο
73 Υξήζε απαγνξεπκέλνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ Lebaycid ζηελ Διιάδα
Με έγθξηζε βηνινγηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
74 θνηληθνεηδψλ απφ ην θφθθηλν ζθαζάξη Rhynchophorus ferrugineus
Αλαζηνιή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα Κέληξα
76 Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Παξάλνκε ρξήζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ ηεο βηληδφηξαηαο
77 ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο
Τζηέξεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ θαη ζηε
97 ιήςε κέηξσλ γηα ηνπο άζηεγνπο
104 Νέν ζεζκηθφ πιαίζην νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα
πκβαηφηεηα ηνπ κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο κε ηελ Διιάδα κε ηηο δηεζλείο
105 ζπκβάζεηο εξγαζίαο
πκβαηφηεηα ηνπ κλεκνλίνπ Διιάδαο - ΔΔ-ΓΝΣ κε ηε πλζήθε Λεηηνπξγίαο
106 ηεο ΔΔ
πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ απαγνξεπκέλνπ
108 θπηνπξνζηαηεπηηθνχ εληνκνθηφλνπ Lebaycid ζηελ Διιάδα
Δλζσκάησλ απφ ηελ Διιάδα ηεο νδεγίαο 2003/59/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ
110 αξρηθή επηκφξθσζε θαη ηελ πεξηνδηθή θαηάξηηζε νδεγψλ»
Παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ηηο εθπνκπέο CO2
111 απηνθηλήησλ ζηα δηαθεκηζηηθά έληππα
117 Νέεο θαη πθηζηάκελεο ιηγληηηθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα
122 Πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ ζηελ Διιάδα
Αζέηεζε νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο κε ηνλ Οξγαληζκφ
123 ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (ΟΔ)
132 Αιιαγέο εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο ζηελ Διιάδα
133 Υψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα
136 Σαθή βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ
138 Μπζηηθέο θξαηήζεηο θαη έθλνκεο κεηαγσγέο απφ ηε CIA ζηελ Διιάδα
ε ζπλέρεηα ηεο εξψηεζήο κνπ Δ-4383/09, θιείζηκν ζηδεξνδξνκηθψλ
140 γξακκψλ ζηελ Διιάδα
141 Καηάξγεζε ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα
Κφζηνο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηα
142 λαξθσηηθά
143 Αζθάιεηα θπηνθαξκάθνπ επξείαο θπθινθνξίαο
145 ρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο ζηελ Διιάδα

χζηεκα ηαρείαο αληίδξαζεο RAPEX γηα επηθίλδπλα θαηαλαισηηθά
146 πξντφληα
Γεκνπξάηεζε ιηγληηηθψλ πεδίσλ ζηηο πεξηνρέο Γξάκαο, Διαζζφλαο θαη
151 Βεγφξαο
Παξεθθιίζεηο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη πνιενδνκηθή λνκνζεζία ζηελ
155 Διιάδα
156 πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα
Δθαξκνγή ηεο ακεηςηζπνξάο ζην πιαίζην ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο ζηελ
164 Διιάδα
166 Καιιηέξγεηα θισζηηθήο θάλλαβεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Έλσζε
168 Kνζηνιφγεζε γελφζεκσλ (αληηγξάθσλ) θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο ζηελ
171 Διιάδα
173 Πεξηθξάμεηο ειέγρνπ ζηα ρεξζαία ζχλνξα ηεο Διιάδαο
Υξεκαηνδφηεζε ειιείκκαηνο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο απφ
175 δεκνπξάηεζε δηθαησκάησλ εθπνκπψλ
178 Γηάζπαξηε δφκεζε εθηφο ζρεδίνπ ζηηο ειιεληθέο πεξηνρέο NATURA
179 Γηαιεχθαλζε ηνπ ζθαλδάινπ Siemens ζηελ Διιάδα
185 Αληίξξεζε ζπλεηδήζεσο ζηελ Διιάδα
187 Διιεληθνί δσνινγηθνί θήπνη
Δλζσκάησζε απφ ηελ Διιάδα ηεο νδεγίαο 2003/59/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ
192 αξρηθή επηκφξθσζε θαη ηελ πεξηνδηθή θαηάξηηζε νδεγψλ
Υάξαμε απηνθηλεηνδξφκνπ Δ-65 κέζα ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο NATURA
193 2000
198 Γειψζεηο αμησκαηνχρνπ ηεο ΔΔ γηα ην Διιεληθφ Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο
199 Καιιηέξγεηα θισζηηθήο θάλλαβεο ζηελ Διιάδα
207 Δζεινληηζκφο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε
214 Δθπνίεζε θαη νηθνδφκεζε δεκφζηαο έθηαζεο ζην πξψελ αεξνδξφκην Αζελψλ

Δθαξκνγή απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ
215 Γηθαησκάησλ απφ ηελ Διιάδα
216 Οηθηζηηθή αλάπηπμε ζην πξψελ αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ, ζηελ Αζήλα
223 Σν πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη' νίθνλ» ζηελ Διιάδα
Κιηκαηηθνί ζηφρνη θαη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα ΑΠΔ, ζηηο ρψξεο κέιε κε
224 νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα
Ννκηκνπνίεζε απζαηξέησλ θαη χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο ηεο
225 Διιάδαο
226 Αηκνζθαηξηθή επηβάξπλζε επξσπατθψλ πφιεσλ κε κηθξνζσκαηίδηα
227 Ζ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηε δάραξε θαη ε ειιεληθή απψιεηα ηεο απηάξθεηαο
Τπνιείκκαηα θπηνθαξκάθνπ ζε ζηαθίδεο πνπ κνηξάζηεθαλ ζε ζρνιεία ζηελ
232 Διιάδα
233 Γηαθίλεζε θαη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ
Παξεθθιίζεηο ζην Μεζνγεηαθφ Καλνληζκφ γηα ηε Μεραλφηξαηα ζηελ
241 Διιάδα
242 Παξάλνκε θαχζε θαισδίσλ θαη θαηαιπηψλ γηα αλάθηεζε ραιθνχ
Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηαηξηθή εκπεηξία ζηελ
244 Διιάδα
248 Διιελντηαιηθφο Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ITGI)
250 Δθαξκνζηηθφο Νφκνο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα
251 Υξήζε ρεκηθψλ αεξίσλ ελαληίνλ πνιηηψλ
253 Τπνινγηζκφο ηνπ Δηδηθνχ Σέινπο ΑΠΔ ζηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ
255 Με εθαξκνγή ηνπ ΔΚ 1967/2006 γηα ηε κέζε αιηεία
257 Μεηαθνξηθφ ηζνδχλακν ζηελ Διιάδα
258 Πεξαίσζε θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε
260 πκπαξαγσγή Τςειήο Απφδνζεο θαη ΑΠΔ

265 Πξφγξακκα Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα
266 Ννκηκνπνίεζε απζαηξέησλ ζε πεξηνρέο NATURA 2000 ζηελ Διιάδα
ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο θαη αλεμαξηεζία ηεο
272 ειιεληθήο ζηαηηζηηθήο αξρήο
πκκεηνρή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηα νηθνλνκηθά βάξε γηα ηελ
274 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 Με ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/29/ΔΚ απφ ηελ Διιάδα
280 Με ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2005/35/ΔΚ απφ ηελ Διιάδα
281 Με ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2007/51/ΔΚ απφ ηελ Διιάδα
282 Με ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2008/99/ΔΚ απφ ηελ Διιάδα
283 Με ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/28/ΔΚ απφ ηελ Διιάδα
284 Με ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/30/ΔΚ απφ ηελ Διιάδα
285 Με ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/31/ΔΚ απφ ηελ Διιάδα
Kαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ εηο βάξνο ηεο Διιάδαο γηα
286 πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
Καζνξηζκóο μερσξηζηνχ νξίνπ γηα εμαζζελέο ρξψκην ζην λεξφ αλζξψπηλεο
289 ρξήζεο
292 πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα
Απνζχλδεζε απνθαηάζηαζεο ππξφπιεθησλ απφ ην ειιεληθφ Μεζνπξφζεζκν
301 Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο
303 Αλαγλψξηζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο
307 Διιηπείο έιεγρνη ζηελ αιίεπζε κε κεραλφηξαηα

314 Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη πξνζσπνθξάηεζε γηα ζηξαηνινγηθέο εθθξεκφηεηεο
315 Λεειαζία δεκφζηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ ζηελ Διιάδα
316 Πάγσκα πξνζηίκσλ γηα ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ ζηελ Διιάδα
320 Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο 26εο Οθησβξίνπ
322 Μεηαθνξά πφξσλ Πξάζηλνπ Σακείνπ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
335 Eγγχεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ
Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ απαγφξεπζε θαιιηέξγεηαο θισζηηθήο θάλλαβεο ζηελ
336 Διιάδα
Παξάηππε ζεζκνζέηεζε εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο
337 πδαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ Διιάδα
Δπηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Φπιήο απφ ηελ παξνπζία
338 ΥΤΣΑ ζηελ πεξηνρή
344 Δπηηήξεζε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ
346 Μεησκέλνη ζπληειεζηέο ΦΠΑ θαη λεζησηηθόηεηα
Τα κέηξα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θέξλνπλ (θαη) πεξηβαιινληηθή

352 νπηζζνδξόκεζε!

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
71 Προςταςία αρχιτεκτονικοφ - μεταλλευτικοφ μνθμείου ςτθ Κάςο
Καταςτροφικι πυρκαγιά ςε χϊρο αποκικευςθσ χρθςιμοποιθμζνων
124 ελαςτικϊν
259 Σερματικόσ ςτακμόσ LPG ςτθν Αλεξανδροφπολθ
264 Κρίςιμθ ανκρωπιςτικι κατάςταςθ ςε χϊρουσ κράτθςθσ μεταναςτϊν
42 Εφαρμογι τθσ ιςλαμικισ αρία ςε περιφζρεια τθσ Ελλάδασ

ΑΣΣΙΚΗ
29 φςτθμα αυτόματθσ απόδοςθσ προτεραιότθτασ ςτο τραμ τθσ Ακινασ

81 Διαχείριςθ νοςοκομειακϊν αποβλιτων ςτθν Αττικι
Επζκταςθ διυλιςτθρίου Ελευςίνασ για παραγωγι ντίηελ κίνθςθσ και
86 δανειοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων
Προςταςία και ανάδειξθ μνθμειακοφ χϊρου τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ ςτθν
109 Ακινα
135 Ανενεργοί ςτακμοί του Προαςτιακοφ ιδθροδρόμου Ακθνϊν
139 Επεκτάςεισ εγκαταςτάςεων καηίνο ςτον Εκνικό Δρυμό Πάρνθκασ
194 φςτθμα αυτόματθσ απόδοςθσ προτεραιότθτασ ςτο τραμ τθσ Ακινασ
202 φμβαςθ για τον Προαςτιακό ιδθρόδρομο Ακθνϊν
210 Χϊροι Τγειονομικισ Σαφισ Απορριμμάτων ςτθν Αττικι
211 Κατάχωςθ ςθμαντικοφ αρχαίου μνθμείου ςτθν Αγορά των Ακθνϊν
Εκποίθςθ και οικοδόμθςθ δθμόςιασ ζκταςθσ ςτο πρϊθν αεροδρόμιο
214 Ακθνϊν
216 Οικιςτικι ανάπτυξθ ςτο πρϊθν αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, ςτθν Ακινα
217 Επεκτάςεισ του μετρό τθσ Ακινασ
243 Νζεσ εγκαταςτάςεισ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ςτθ Ρεβυκοφςα
324

Ζργα αξιοποίθςθσ πρϊθν βαςιλικοφ κτιματοσ ςτο Σατόϊ

Ακινα
29 φςτθμα αυτόματθσ απόδοςθσ προτεραιότθτασ ςτο τραμ τθσ Ακινασ
45 Διακοπι κυκλοφορίασ ςτον αυτοκινθτόδρομο Ακθνϊν Κεςςαλονίκθσ
Προςταςία και ανάδειξθ μνθμειακοφ χϊρου τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ ςτθν
109 Ακινα
Προβλιματα θχορρφπανςθσ ςτισ περιοχζσ γφρω από τα αεροδρόμια
150 Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ
194 φςτθμα αυτόματθσ απόδοςθσ προτεραιότθτασ ςτο τραμ τθσ Ακινασ

211 Κατάχωςθ ςθμαντικοφ αρχαίου μνθμείου ςτθν Αγορά των Ακθνϊν
Εκποίθςθ και οικοδόμθςθ δθμόςιασ ζκταςθσ ςτο πρϊθν αεροδρόμιο
214 Ακθνϊν
216 Οικιςτικι ανάπτυξθ ςτο πρϊθν αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, ςτθν Ακινα

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
16 Απάνκρωπεσ ςυνκικεσ κράτθςθσ μεταναςτϊν ςτθν Λζςβο
101 Προβλιματα υπερβόςκθςθσ ςτο νθςί τθσ Λκαρίασ, ςτθν Ελλάδα
Κλείςιμο Μονάδασ Φιλοξενίασ Ανιλικων Προςφφγων τθσ Αγιάςου, ςτθ
125 Λζςβο
Παράνομεσ εγκαταςτάςεισ ςε προςτατευόμενθ περιοχι ςτο πλαίςιο
184 ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου ςτθ άμο
256 Ανεξζλεγκτα λιμενικά ζργα ςτθν Λκαρία

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
93 ιδθροδρομικι γραμμι Κρυονζρι-Μεςολόγγι-Αγρίνιο
302 Παράνομθ αλιεία ςτθ λίμνθ Σριχωνίδα

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
12 Ελαχιςτοποίθςθ δρομολογίων ςιδθροδρομικισ γραμμισ Αμφνταιο – Κοηάνθ
Ανάγκθ για λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ καφζ αρκοφδασ από τροχαία
34 ατυχιματα
υνεχιηόμενθ υποβάκμιςθ των λιμνϊν Ηάηαρθ, Χειμαδίτιδα, Πετρϊν,
149 Βεγορίτιδα
200 Επιβολι τελϊν για τθν εκμετάλλευςθ κοιταςμάτων ορυκτϊν καυςίμων
206 ιδθροδρομικι γραμμι Ζδεςςασ-Κοηάνθσ-Φλϊρινασ
Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του Πάρκου Εκνικισ υμφιλίωςθσ εντόσ
προςτατευόμενθσ περιοχισ του Δικτφου Natura 2000, ςτο Όροσ Γράμμοσ
318 (GR1320002)

Νζο κροφςμα κανάτωςθσ αρκοφδασ ςτον κάκετο άξονα τθσ Εγνατίασ Οδοφ
326 ιάτιςτασ-Κρυςταλλοπθγισ (Ε45)
Καηαζθεπή

350 Καζηνξηάο

θξάγκαηνο

επί

ηνπ

πνηακνύ

Αιηάθκνλα,

ζην

Νεζηόξην

ΗΠΕΙΡΟ
46 Ρφπανςθ ςτον ποταμό Καλαμά
82 Διάνοιξθ οδικοφ άξονα ςε προςτατευόμενθ περιοχι ςτθν Ιπειρο
121 Ακατάλλθλθ οριοκζτθςθ και παρεμβάςεισ ςτθ λίμνθ Παμβϊτιδα
190 Ακατάλλθλθ οριοκζτθςθ και παρεμβάςεισ ςτθ λίμνθ Παμβϊτιδα
201 Καταςτροφι προςτατευόμενου υγροτόπου Λιμνοποφλασ Παραμυκιάσ
Μερικι καταςτροφι του υγροτόπου Καλοδικίου (NATURA 2000) από
269 διαπλάτυνςθ οδοφ με ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ
Άρςθ απαγόρευςθσ τθσ κιρασ ςτο Εκνικό Πάρκο Τγροτόπων Αμβρακικοφ
287 (SPA: GR211004)
Αδειοδότθςθ τουριςτικϊν μονάδων εντόσ τθσ υγροτοπικισ ηϊνθσ τθσ
328 Λίμνθσ Λωαννίνων (περιοχι δικτφου Natura 2000 GR213005)

ΘΕΑΛΙΑ
10 Εκτροπι του ποταμοφ Αχελϊου
Ελαχιςτοποίθςθ δρομολογίων ςιδθροδρομικισ γραμμισ Παλαιοφάρςαλοσ11 Καλαμπάκα
212 Διακίνθςθ απαγορευμζνων φυτοφαρμάκων
213 Διαχείριςθ αγροτικϊν αποβλιτων

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
28 Ναυάγια με τοξικά και πυρθνικά απόβλθτα ςτθ Μεςόγειο
Θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ αποβλιτων απειλεί τον κόλπο του Λαγανά και το
230 Εκνικό Καλάςςιο Πάρκο Ηακφνκου

Παξαβίαζε πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο από ππξελειαηνπξγείν ζηε

349 Βαζηιηθή Λεπθάδαο

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
7 Σροποποίθςθ ζργου αποκατάςταςθσ λίμνθσ Κορϊνειασ
9 Οικολογικι κατάςταςθ των υδάτων των λιμνϊν τθσ Βόρειασ Ελλάδασ
Επανεγκατάςταςθ δικτφου ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ υπόγειων και
40 επιφανειακϊν υδάτων ςτθ λίμνθ Κορϊνεια
Πλθμμφρεσ ςτο τρατϊνι Χαλκιδικισ και πικανζσ επιπτϊςεισ ςε ςυνδυαςμό
68 με τθ μεταλλευτικι δραςτθριότθτα
75 Διαδικαςία προςφυγισ για τθ λίμνθ Κορϊνεια
78 Μεταβίβαςθ μεταλλείων Καςςάνδρασ
Ελλιπισ λειτουργία Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων του Διμου
96 Βζροιασ
153 Λίμνθ Κορϊνεια Ν. Κεςςαλονίκθσ
Θ ςυνκικθ του Άαρχουσ και θ διαβοφλευςθ για τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν
170 επιπτϊςεων τθσ εταιρείασ «Ελλθνικόσ Χρυςόσ»
Διάβρωςθ τθσ ακτισ του Κερμαϊκοφ Κόλπου λόγω των ζργων επζκταςθσ του
310 αεροδρομίου Μακεδονία
Οικοπεδοποίθςθ περιοχισ του Δικτφου Natura 2000 ςτθν παραλία Κορινοφ
311 Πιερίασ
υγχρθματοδότθςθ του φράγματοσ Πετρζνια ςτθν περιοχι Γοματίου ςτθ
312 Χαλκιδικι
323 Προςταςία του περιαςτικοφ δάςουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ
Γειεηεξίαζε δψσλ εθηξνθήο απφ αλεμέιεγθηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ, ζηηο εθβνιέο ηνπ Αμηνχ πνηακνχ, πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura
341 2000

Θεςςαλονίκθ
7 Σροποποίθςθ ζργου αποκατάςταςθσ λίμνθσ Κορϊνειασ
Επανεγκατάςταςθ δικτφου ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ υπόγειων και
40 επιφανειακϊν υδάτων ςτθ λίμνθ Κορϊνεια

45 Διακοπι κυκλοφορίασ ςτον αυτοκινθτόδρομο Ακθνϊν Κεςςαλονίκθσ
75 Διαδικαςία προςφυγισ για τθ λίμνθ Κορϊνεια
Προβλιματα θχορρφπανςθσ ςτισ περιοχζσ γφρω από τα αεροδρόμια
150 Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ
153 Λίμνθ Κορϊνεια Ν. Κεςςαλονίκθσ
Διάβρωςθ τθσ ακτισ του Κερμαϊκοφ Κόλπου λόγω των ζργων επζκταςθσ του
310 αεροδρομίου Μακεδονία
323 Προςταςία του περιαςτικοφ δάςουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ

ΚΡΗΣΗ
Προςβολι φοινικοειδϊν από το κόκκινο ςκακάρι Rhynchophorus
22 ferrugineus
58 Παρεμπόδιςθ ροισ ςτον ποταμό Κοιλιάρθ, ςτθν Κριτθ
Τποβάκμιςθ βιότοπου καλάςςιασ χελϊνασ Caretta caretta ςτθν παραλία
62 Ρεκφμνου
Υδρευςθ των πόλεων του Θρακλείου και του Αγίου Νικολάου από το
67 φράγμα Αποςελζμθ ςτθν Κριτθ (κοιτα και ερωτ. 98)
Ρφπανςθ υπεδάφουσ και κάλαςςασ ςε προςτατευόμενθ περιοχι από
91 χοιροτροφικι μονάδα
Υδρευςθ των πόλεων του Θρακλείου και του Αγίου Νικολάου από το
100 φράγμα Αποςελζμθ ΠΡΟΟΧΘ 67
160 Ενδεχόμενθ ρφπανςθ από χοιροτροφικι μονάδα
176 Αδειοδότθςθ λατομείου γφψου ςε επαφι με προςτατευόμενθ περιοχι
Ζλλειψθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των αιολικϊν πάρκων ςτθν
196 Ελλάδα – το παράδειγμα των όρνιων τθσ Κριτθσ
273 Καταςτροφι υγρότοπου ςτθν Κριτθ
321 Καταςκευι ςιδθροδρομικοφ άξονα ςτθν Κριτθ

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Προςβολι φοινικοειδϊν από το κόκκινο ςκακάρι Rhynchophorus
22 ferrugineus
134 τρατιωτικι εγκατάςταςθ ςε περιοχι Natura ςτθ αντορίνθ
195 Παρανομίεσ και ελλιπισ προςταςία περιοχισ Natura 2000 ςτθ Νάξο

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ
13 Τποβάκμιςθ λίμνθσ τυμφαλίασ (GR2530002)
Παραβάςεισ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςτισ Περιοχζσ
63 Ολοκλθρωμζνθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςτθ ΝΔ Μεςςθνία
120 ιδθροδρομικι γραμμι Κόρινκοσ-Σρίπολθ-Καλαμάτα
144 Λειτουργία πεδίου βολισ αεροςκαφϊν ςε προςτατευόμενθ περιοχι
Θ ανεξζλεγκτθ ανάπτυξθ και οικοδόμθςθ απειλεί τθ δεφτερθ
229 ςθμαντικότερθ παραλία ωοτοκίασ τθσ Caretta caretta ςτθ Μεςόγειο
254 Προαςτιακόσ ςιδθρόδρομοσ Λουτρακίου
267 υνκικεσ διαβίωςθσ ςτον καταυλιςμό Ρομά ςτα Εξαμίλια Κορινκίασ

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
8 Ρφπανςθ υδάτων ςτον Διμο Μεςςαπίασ ςτθν Εφβοια από τοξικά απόβλθτα
18 Ρφπανςθ του Ευβοϊκοφ Κόλπου ςτθν Ελλάδα από τθν εταιρεία ΛΑΡΚΟ
Xάραξθ του νζου αυτοκινθτόδρομου Ε65 μζςα ςε δφο ςθμαντικζσ περιοχζσ
23 NATURA 2000
61 Τποβάκμιςθ διεκνοφσ ςθμαςίασ γεωτόπου ςτθν Ελλάδα
94 Διαςφάλιςθ διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ πιςτοποίθςθσ κανονιςμοφ EMAS
169 Περιφερειακι ηϊνθ Εκνικοφ Δρυμοφ Οίτθσ
Ζλλειψθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των αιολικϊν πάρκων ςτθν
197 Ελλάδα – το παράδειγμα τθσ κφρου

204 Εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ και περιοχζσ του δικτφου Νatura 2000

