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Περιβαλλοντικό ρεπορτάζ- Θεματολογία: 
 
-Οικολογία και φύση.  
Παρουσίαση του οικολογικού πλούτου μιας περιοχής, μοναδικά είδη φυτών ή ζώων, επιστημονικές 
μελέτες. 
-Κράτος. 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, πολιτικές, σχέδια νόμου, ανακοινώσεις. Αποφάσεις περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Εποπτευόμενοι οργανισμοί (φορείς διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, Πράσινο Ταμείο, ΕΟΑΝ, ΕΚΧΑ) 
-Χωροταξία- πολεοδομία. 
Σχεδιασμός του χώρου, προστασία τοπίου, χωροθέτηση επενδύσεων ή έργων, περιορισμοί ή άρση αυτών.  
-Νομοθετικές αλλαγές- Συμβούλιο της Επικρατείας. 
-Ευρώπη. 
Εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τάσεις στη νομοθεσία, ευρωπαϊκές μελέτες, ευρωπαϊκό δικαστήριο.  
-Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
Προγράμματα, πρωτοβουλίες, μελέτες παρακολούθησης ειδών ή οικοτόπων, καταγγελίες.  
-Επικαιρότητα. 
Ατυχήματα, πυρκαγιές, περιστατικά ρύπανσης.  
 
Πηγές στο internet 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος 
http://www.ypeka.gr/ 
 
Διαύγεια: υπουργείο περιβάλλοντος και εποπτευόμενοι φορείς 
https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN 
 
Μηχανή αναζήτησης στη Διαύγεια 
https://yperdiavgeia.gr/ 
 
Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
http://aepo.ypeka.gr/ 
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Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (EOAN) 
http://www.eoan.gr/el/ 
 
Πράσινο Ταμείο 
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/ 
 
Γενική Γραμματεία Υδάτων 
http://wfd.ypeka.gr/ 
 
Μητρώο Υδάτων Κολύμβησης 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/ 
 
Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων  
http://estia.minenv.gr/ 
 
Δίκτυο Natura - Γεωγραφική απεικόνιση 
http://natura2000.eea.europa.eu/ 
 
Νόμος και Φύσις (αποφάσεις ΣτΕ) 
http://www.nomosphysis.org.gr/ 
 
Οικοσκόπιο (χαρτογραφική πληροφορία για τη φύση) 
http://www.oikoskopio.gr/ 
 
Παρατηρητήριο Επιπτώσεων της Κρίσης στο Περιβάλλον 
http://www.wwf.gr/crisis-watch/ 
 
Βιοποικιλότητα 
http://www.biodiversity-info.gr 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
http://www.eea.europa.eu/el 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση- Περιβάλλον 
http://europa.eu/pol/env/index_el.htm 
https://twitter.com/EU_Commission 
https://twitter.com/Europarl_EN 
 
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENV) 
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 
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Ευρωδικαστήριο 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
 
Το περιοδικό του Ευρωκοινοβουλίου 
https://www.theparliamentmagazine.eu/ 
 
WISE (Water Information System) 
http://water.europa.eu/ 
 
FISE (Forest Information System) 
http://forest.jrc.ec.europa.eu/ 
 
European Climate Adaptation Platform 
http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
 
Σύμβαση Ramsar 
http://www.ramsar.org/ 
 
MedWet (μεσογειακοί υγρότοποι) 
http://medwet.org/ 
 
Lifewatch (επιστημονική πύλη) 
http://www.lifewatch.eu/ 
 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών 
http://www.efi.int/portal  
 
 
...και τα ρεπορτάζ μου στο 
http://www.kathimerini.gr/authors?id=89 


