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KEΦAΛAIO 1
ΘEMATOΛOΓIKO EYPETHPIO
Α
ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τις χαλαζοπτώσεις, παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Α’, σ. 158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις ενέργειες για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες καλλιεργητές του Νοµού Τρικάλων.
τόµ. Α’, σ. 159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών των αγροτών, από
την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Α’, σ. 165.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν
οι βαµβακοπαραγωγοί. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Ν. Κατσαρός, Θ. Σκρέκας, Γ. Καρασµάνης, Θ. Λεονταρίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Νάκος, Θ. Δηµοσχάκης, Σ.
Παπαδόπουλος). τόµ. Α’, σ. 199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων
συντάξεων στους δικαιούχους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εφαρµογή των εξαγγελιών για πρόωρη
συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. Α’, σ. 237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για επίλυση
του προβλήµατος εκτίµησης των ζηµιών και καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από τις βροχοπτώσεις στο Νοµό Πέλλας. τόµ. Α’, σ. 283.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος, Γ. Γαρουφαλιάς, Ι. Τζαµτζής, Μ. Χαλκίδης, Ν. Κορτσάρης, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. Α’, σ. 321.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ε. Μπασιάκος, Γ. Καρασµάνης, Α. Κόντος, Σ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος, Ι.
Τζαµτζής, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής, Γ. Δεικτάκης). τόµ. Δ, σ. 730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή εθνικής προκαταβολής προς
τους βαµβακοπαραγωγούς και ελαιοπαραγωγούς για τις
ποσότητες που παρέδωσαν µέχρι 16.12.1999 κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πληρωµή των ελαιοπαραγωγών βρώσιµης ελιάς για τις ποσότητες που παρέδωσαν και διατέθηκαν
από τη χώρα µας, ως επισιτιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες.
τόµ. Ε’, σ. 1541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριληφθούν και οι αγρότες στους δικαιούχους του επιδόµατος
θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ. 2015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-

γίας, σχετικά µε τη δυνατότητα χρησιµοποίησης πετρελαίου
θέρµανσης από τους αγρότες που καλλιεργούν κηπευτικά εντός θερµοκηπίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραµµα
στήριξης «νέων αγροτών», για τους αγρότες των περιοχών,
που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. ΣΤ’, σ. 2639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει
τις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε ζαχαρότευτλα, τις επιπτώσεις στο εισόδηµα των αγροτών κ.λ.π. τόµ. Η’, σ. 3942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την τήρηση της συµφωνίας για την καταβολή ελάχιστης θεσµικής τιµής για τους παραγωγούς του βιοµηχανικού ροδάκινου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων
για τους νέους αγρότες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταβολή σύνταξης από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ) σε γυναίκες αγρότισσες, οι σύζυγοι των οποίων εργάστηκαν και συνταξιοδοτήθηκαν στην Αµερική. τόµ. Θ’, σ.
5131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την τροποποίηση διάταξης του Κανονισµού
για τους νέους αγρότες, µε την οποία αποκλείονται από τις
ευνοϊκές ρυθµίσεις οι γυναίκες-σύζυγοι, για την ένταξή τους
στο αγροτικό επάγγελµα. τόµ. Θ’, σ. 5666.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χορήγηση καλλιεργητικών δανείων
στους αγρότες από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την εξαίρεση αγροτών του Νοµού Ηρακλείου από τη στρεµµατική επιδότηση της σουλτανίνας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των µέτρων για τα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής οικονοµίας και
τους νέους αγρότες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9099, 9394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικώς µε την υλοποίηση του προγράµµατος της
πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9175.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των βαµβακοπαραγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ε. Μπασιάκος, Ε. Πολύζος,
Π. Φουντουκίδου, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής,
Γ. Δεικτάκης, Γ. Καρασµάνης, Θ. Κατσίκης). τόµ. ΙΓ’, σ.
9215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος άρδευσης στο Νοµό Δράµας, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης
του αρδευτικού δικτύου, για οφειλές προς τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θε-
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µάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 40, τόµ. ΙΕ’, σ. 907,
947, 949, 1003, 1099, 1112.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη µη τήρηση των συµβολαίων αγοράς καπνού, µεταξύ των καπνεµπορικών εταιρειών και των παραγωγών. τόµ. Α’, σ. 378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή εθνικής προκαταβολής προς
τους βαµβακοπαραγωγούς και ελαιοπαραγωγούς για τις
ποσότητες που παρέδωσαν µέχρι 16.12.1999 κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αύξηση του ανώτατου ορίου υγρασίας
για το φετινό βαµβάκι τον έγκαιρο προγραµµατισµό της
καλλιέργειας για τη νέα περίοδο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για µείωση
της καλλιεργούµενης έκτασης βαµβακιού κατά επτακόσιες
χιλιάδες στρέµµατα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργεί στους παραγωγούς χυµοποιήσιµων εσπεριδοειδών, η εφαρµογή του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα οπωροκηπευτικά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την εφαρµογή της προοπτικής της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην προώθηση, πιστοποίηση και στον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διαφύλαξης του εισοδήµατος των ροδακινοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ανάκληση της διυπουργικής απόφασης
για τον καθορισµό της τιµής και τον τρόπο πληρωµής του
βιοµηχανικού ροδάκινου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την τήρηση της συµφωνίας για την καταβολή ελάχιστης θεσµικής τιµής για τους παραγωγούς του βιοµηχανικού ροδάκινου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµών για τα πρώιµα
κηπευτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την κατάργηση της ελάχιστης τιµής για τη
βιοµηχανική τοµάτα, όπως ορίζεται στο νέο κανονισµό
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6472.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη µείωση της στρεµµατικής καλλιέργειας για το βαµβάκι. τόµ. ΙΒ’, σ. 8496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου να επιτρέψει
την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9206.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-

γίας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων για
την αγροτική έρευνα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας «Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. (Συζήτηση
επί των άρθρων και των τροπολογιών και ψήφιση). τόµ. ΙΕ’,
σ. 1003.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το µέλλον της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και το ρόλο των γεωτεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Η’, σ.
4063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των µέτρων για τα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής οικονοµίας και
τους νέους αγρότες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9099, 9394.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ε. Μπασιάκος, Γ. Καρασµάνης, Α. Κόντος, Σ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος, Ι.
Τζαµτζής, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής, Γ. Δεικτάκης). τόµ. Δ, σ. 730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της αγροτικής παραγωγής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 654.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Στριφτάρης, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης,
Γ. Παττάκης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Χ.
Χουρµουζιάδης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2895.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Αγγελής, Ι. Τζαµτζής, Γ. Καρασµάνης, Η. Φωτιάδης, Σ. Παπαδόπουλος, Γ.
Δεικτάκης, Κ. Τσιπλάκης, Ε. Πολύζος, Ε. Μπασιάκος, Α.
Νάκος). τόµ. ΣΤ’, σ. 3049.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Γ.
Δεικτάκης, Ε. Παπανικολάου, Π. Σκανδαλάκης, Α. Χειµάρας, Ι. Κεφαλογιάννης, Ν. Γκελεστάθης κ.λπ.). τόµ. Ζ’, σ.
3478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε. Στρατάκη, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τον εκσυγχρονισµό της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος στο διαµεσολαβητικό ρόλο των συνεταιριστικών οργάνωσεων στην άσκηση της αγροτικής πίστης κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 5531.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη,
Γ. Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνης, Φ. Κουβέλης) τόµ. ΙΓ’, σ. 8839.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 40. όµ. ΙΕ’, σ. 907, 947,
949, 1003, 1099, 1112.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(βλ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων από τους αγροτικούς
γιατρούς κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων για τους κατοίκους
µικρών νησιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2604.
ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα ολυµπιακής
φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 890, 1109, 1181,
1205, 1265.
ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
(βλ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ)
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων άρσης των αδικιών εις βάρος των αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Εµφυλίου Πολέµου και του Αντιδικτατορικού
Αγώνα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8872.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Δ. Κρεµαστινού, Π. Σκανδαλάκη. τόµ. Α’, σ. 157 και τόµ.
ΙΒ΄, σελ. 8351.
Α. Βαρίνου. τόµ. Α’, σ. 186.
Ε. Τσουρή. τόµ. Α’, σ. 188.
Α. Νεράντζη. τόµ. Α’, σ. 218.
Δ. Σιούφα. τόµ. Α’, σ. 239, τόµ. ΙΓ’, σελ. 8617.
Ι. Βαλυράκη. τόµ. Α’, σ. 377, τόµ. Ε’. σελ. 2010, τόµ. Η’,
σελ. 4238.
Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, τόµ. Α’, σελ. 406, τόµ. Γ’, σελ,
844, τόµ. Δ’, σελ. 6557, τόµ. ΣΤ’, σ. 2314, τόµ. Η’, σ.
4628.
Ε. Βενιζέλου. τόµ. Α’, σ. 406.
Π. Φουντουκίδου. τόµ. Α’, σ. 433, τόµ. ΣΤ’, σ. 2515
Α. Λοβέρδου. τόµ. Α’, σ. 450, τόµ. ΙΒ’, σ. 8361.
Λεων. Λυµπερακίδη. τόµ. Α’, σ. 549.
Χρ. Αράπογλου. τόµ. Β’, σ. 49.
Ι. Σµπώκου. τόµ. Β’, σ. 105.
Γ. Καλαντζή. τόµ. Β’, σ. 244, τόµ. ΙΓ’, σ. 9194, σ. 8617.
Ρ. Σπυρόπουλου. τόµ. Β’, σ. 304, τόµ. Δ’, σ. 960.
Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου. τόµ. Γ’, σ. 739, 885, 969, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2211, 2791, 2927, τόµ. Ζ’, σ. 3524, 3928, τόµ. Η’,
σ. 4238, 4468, τόµ. Θ’, σ. 4783, τόµ. ΙΒ’, σ. 8013, τόµ. ΙΓ’,
σ. 8832, τόµ. ΙΕ’, σ. 1006.
Α. Λιάσκου. τόµ. Γ’, σ. 996, τόµ. Δ’, σ. 968.
Β. Κορκολόπουλου, τόµ. Γ’, σ. 1033, τόµ. Ζ’, σ. 3868.
Λ. Γρηγοράκου, τόµ. Γ’, σ. 1033.
Ν. Κατσέλη. τόµ. Δ’, σ. 621.
Α. Χειµάρα. τόµ. Δ’, σ. 634.
Α. Νάκου, τόµ. Δ’, σ. 634, τόµ. Ε’, σ. 1934, τόµ. Η’, σ.
4742.
Β. Βύζας, τόµ. Δ’, σ. 621, τόµ. Ε’, σ. 2118.
Φ. Πετραλιά-Πάλλη, τόµ. Δ’, σ. 825, τόµ. Ζ’, σ. 3529,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8121.
Ε. Χαϊτίδη, τόµ. Δ’, σ. 968, τόµ. ΙΓ’, σ. 9463.

Χ. Μαγκούφη. τόµ. Δ’, σ. 651.
Κ. Κουλούρη. τόµ. Δ’, σ. 669, τόµ. ΙΒ’, σ. 771.
Ι. Τσακλίδη. τόµ. Δ’, σ. 678.
Π. Ψωµιάδη. τόµ. Δ’, σ. 825.
Ε.Δαµιανάκη. τόµ. Δ’, σ. 830.
Γκ. Γκαλήπ. τόµ. Δ’, σ. 861, τόµ. Ι’, σ. 6191.
Φ. Κωνσταντίνου. τόµ. Δ’, σ. 892, τόµ. Ι’, σ. 6050, τόµ.
ΙΒ’, σ. 8471.
Γ. Γαρουφαλιά, Κ. Καρρά, Κ. Τσιπλάκου, Κ. Τασούλα.
τόµ. Δ’, σ. 968.
Ρ. Ζήση. τόµ. Δ’, σ. 1035.
Π. Μολυβιάτη. τόµ. Δ’, σ. 1103, τόµ. ΙΕ’, σ. 915, 1006.
Τζ. Τζανετάκη. τόµ. Δ’, σ. 1187.
Μ. Δαµανάκη, Ι. Βαρβιτσιώτη. τόµ. Δ’, σ. 1224, 1227.
Α. Λυκουρέζου. τόµ. Δ’, σ. 1255.
Γ. Αµπατζόγλου. τόµ. Ε’, σ. 1345.
Θ. Λεονταρίδη. τόµ. Ε’, σ. 1498.
Στ. Ματζαπετάκη. τόµ. Ε’, σ. 1590.
Γ. Δεικτάκη. τόµ. Ε’, σ. 1691.
Κ. Παπούλια, Α. Γιαννόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 1755.
Ν. Λεβογιάννη. τόµ. Ε’, σ. 1757, τόµ. Ι’, σ. 6221.
Κ. Τσίµα. τόµ. Ε’, σ. 1817.
Σ. Παπαθεµελή, Φ. Ιωαννίδη. τόµ. Ε’, σ. 1896.
Β. Βασιλακάκη. τόµ. Ε’, σ. 1928, 1934, τόµ. ΙΒ’, σ. 8351.
Σ. Μάνου. τόµ. Δ’, σ. 1255, τόµ. Ε’, σ. 1952, τόµ. ΣΤ’, σ.
2411, τόµ. Θ’, σ. 5571, τόµ. ΙΓ’, σ. 8646, 9036, 9194.
Χ. Μαγκούφη, Σ. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 1984,
1994.
Μ. Καχριµάκη. τόµ. Ε’, σ. 2010.
Β. Κοντογιαννόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 2018.
Ν. Φλώρου, Χ. Μαγκούφη. τόµ. Ε’, σ. 2118.
Χ. Σµυρλή-Λιακατά. τόµ. ΣΤ’, σ. 2304.
Δ. Γεωργακόπουλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2578.
Ι. Θωµόπουλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2638.
Ν. Κορτσάρη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2668.
Α. Παυλίδη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2911.
Κ. Καραµπίνα. τόµ. ΣΤ’, σ. 2933.
Θ. Πάγκαλου. τόµ. ΕΣτ’, σ. 2852.
Γ. Ορφανού. τόµ. Ζ’, σ. 3591, τόµ. ΙΒ’, σ. 8102.
Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2304, Ζ’, σ. 3617, τόµ. Ι’,
σ. 6050, τόµ ΙΕ’, σ. 1434.
Σ. Μανίκα. τόµ. Ζ’, σ. 3740, τόµ. ΙΒ’, σ. 8098.
Π. Καµµένου. τόµ. Ζ’, σ. 3884.
Γ. Αµπατζόγλου. τόµ. Η’, σ. 3968, τόµ. ΙΒ’, σ. 771, τόµ.
ΙΕ’, σ. 1434.
Γ. Παναγιωτόπουλου. τόµ. Ζ’, σ. 3587, τόµ. Θ’, σ. 5056,
τόµ. ΙΒ’, σ. 7990.
Θ. Τσουκάτου. τόµ. Ε’, σ. 2010, τόµ. Θ’, σ. 4783.
Α. Λαϊου. τόµ. Η’, σ. 3977, 4440, τόµ. ΣΤ’, σ. 2183,
2896, τόµ. Ι’, σ. 6076, τόµ. ΙΒ’, σ. 7939, 8586, τόµ. ΙΕ’, σ.
1434.
Ε. Παπαγεωργόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη. τόµ. Η’, σ.
4440.
Γ. Βουλγαράκη. τόµ. Η’, σ. 4562, τόµ. ΙΕ’, σ. 1081.
Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Η’, σ. 4742.
Μ. Λιάπη. τόµ. Θ’, σ. 4800.
Σ. Καλαντζάκου. τόµ. Θ’, σ. 5009, τόµ. Ι’, σ. 6292, τόµ.
ΙΒ’,, σ. 7771, 8602.
Ι. Μαγκριώτη, Α. Ασκητή. τόµ. Θ’, σ. 5444.
Σ. Παπαδόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 5600.
Α. Παπαληγούρα. τόµ. Θ’, σ. 5664.
Φρ. Παπαδέλλη, Ι. Λαµπρόπουλου. τόµ. Ι’, σ. 5864,
5921.
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Β. Γερανίδη. τόµ. Ι’, σ. 5945.
Ν. Ζαµπουνίδη. τόµ. Ι’, σ. 6007.
Ε. Παπανικολάου. τόµ. Ι’, σ. 6050.
Β. Τσίπρα, Θ. Λεονταρίδη, Σ. Κούβελα. τόµ. Ι’, σ. 6105.
Αχ. Μεχµέτ. τόµ. Ι’, σ. 6191.
Κ. Σφυρίου. τόµ. Ι’, σ. 6421.
Α. Φούρα. τόµ. Ι’, σ. 6477.
Π. Κουρουµπλή. τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.
Μ. Χαλκίδη, Ι. Γιαννακόπουλου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8219, 8226.
Σ. Βούγια, Γ. Τρυφωνίδη, Κ. Τσιπλάκη. τόµ. ΙΒ’, σ. 8351.
Π. Αντωνακόπουλου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8396.
Π. Φασούλα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8617.
Γ. Γκελεστάθη. τόµ. ΙΓ’, σ. 8646. Σ
Λ. Λυµπερακίδης, Σ. Παπαθεµελή. τόµ. ΙΓ’, σ. 8767,
8780.
Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Ι’, σ. 6105, τόµ. ΙΓ’, σ. 8871.
Α. Τσιπλάκου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8949.
Ε. Νασιώκα, Ε. Μπασιάκου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9015, 9029.
Ν. Τσιαρτσιώνη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9036.
Α.Μαντέλη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9155.
Κ. Τσίµα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9176.
Α. Φλωρίνη. τόµ. ΙΔ’, σ. 632.
Θ. Μπακογιάννη. τόµ. Α’, σ. 320, τόµ. Δ’, σ. 1187, τόµ.
Ε’, σ. 1691, τόµ. ΣΤ’, σ. 2840, τόµ. Ζ’, σ. 3524, τόµ. Θ’, σ.
5556, τόµ. ΙΓ’, σ. 9389.
Κ. Μητσοτάκη. τόµ. Α’, σ. 320, τόµ. Δ’, σ. 1229, τόµ. H’,
σ. 4658, τόµ. Ι. σ. 5804.
Γ. Αρσένη. τόµ. 157, τόµ. B’, σ. 49, τόµ. Δ’, σ. 1026, τόµ.
ΙΒ’, σ. 7771.
Ε. Παπαδηµητρίου. τόµ. Δ’, σ. 557, σ. 729, τόµ. Ι’, σ.
6477.
Π. Αυγερινού. τόµ. Γ’, σ. 1033, τόµ. Ε’, σ. 1700, τόµ. Ζ’,
σ. 3477, τόµ. ΣΤ’, σ. 2411, τόµ. Ι’, σ. 6292, τόµ. ΙΒ΄, σ.
8009.
Α. Καραµανλή. τόµ. Α’, σ. 201, τόµ. Δ’, σ. 1255, τόµ. ΙΕ’,
σ. 915.
Θ. Κατσανέβα. τόµ. Δ’, σ. 669, τόµ. ΣΤ’, σ. 2747, τόµ. Ι’,
σ. 5705, τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.
Γ. Αλογοσκούφης. τόµ. Ε’, σ. 1343, τόµ. ΣΤ’, σ. 2770.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρόθεση της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ
για επέκταση των εγκαταστάσεών της στην Ελευσίνα. τόµ.
Ζ’, σ. 3853.
ΑΔΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αναµόρφωση του θεσµού αδειών των κρατουµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7880.
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επιλύσει
το πρόβληµα της οικιστικής δόµησης της πόλης της Ναυπάκτου. τόµ. Η’, σ. 4437.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας,

σχετικά µε την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαµονή είναι παράνοµη». (Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7812.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη δηµιουργία πολιτικού αεροδροµίου στη δυτική Ελλάδα, την αναβάθµιση του
αεροδροµείου Αράξου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 2013.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
λειτουργήσει πολιτικό αεροδρόµιο στη Λάρισα. τόµ. ΣΤ’, σ.
2667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επιχειρησιακή λειτουργία και εκµετάλλευση του νέου ραντάρ προσέγγισης
στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ζ’, σ. 3850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση του χώρου του αεροδροµίου του Ελληνικού.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση και του χώρου του αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 8996.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία του αεροδροµίου στα Σπάτα. τόµ. Η’, σ.
4528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή,
σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης, λειτουργίας µε ασφαλείς όρους του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών στα
Σπάτα. τόµ. Θ’, σ. 4996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ι. Γιαννάκη, σχετικά µε την
έναρξη λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών στα Σπάτα. τόµ. Θ’, σ. 4996.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (βλ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Διεθνείς,
Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την πτώση του µαχητικού αεροσκάφους F16, τη διερεύνηση των αιτιών για τις συχνές πτώσεις
πολεµικών αεροσκαφών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2172.
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη διακοπή των δροµολογίων της αεροπλοίας
προς τη νήσο Μήλο. τόµ. Ι’, σ. 5746.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε το ύψος του ελλείµµατος της Ολυµπιακής Αεροπορίας, τον τρόπο εξυγίανσης αυτής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να παραµείνει το έργο της αεροδιακοµιδής ασθενών και τραυµα-
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τιών για λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ολυµπιακή Αεροπλοϊα. τόµ. Α’, σ. 184.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου
να ερευνήσει σε βάθος προβλήµατα, πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν την Ολυµπιακή Αεροπορία στο σηµερινό αδιέξοδο. τόµ. Δ’, σ. 556.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της Νέας Δηµοκρατίας, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για
να ερευνήσει σε βάθος παραλείψεις που οδήγησαν στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’, σ.
886, 922.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαληγούρας,
Ν. Αγγελόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Α. Χειµάρας, Χ. Ζώης,
Μ. Σάλµας, Μ. Κόλλια-Τσαρούχα, Σ. Καλογιάννης). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2184.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Ανακοινώνεται το δυστύχηµα που έπληξε την Πολεµική
Αεροπορία. Έκφραση συλλυπητηρίων. τόµ. Α’, σ. 241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στην Πολεµική Αεροπορία, τη λήψη µέτρων για τη σωστή συντήρηση
και έλεγχο των αεροσκαφών. τόµ. Α’, σ. 347.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη Σύµβαση 4/97 µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και
της EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. (Επερωτώντες
Βουλυετές: Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης,
Γ. Καλαντζής, Ι. Τζαµτζής, Κ. Καραµανλής, Π. Σκανδαλάκης, Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Η. Καλλιώρας, Ν. Κορτσάρης). τόµ. ΙΒ’, σ. 8587.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού µε τροποποίηση του Άρθρου 50(α) της Σύµβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας
(Μόντρεαλ 1990). (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 4223.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5646, τόµ. Ι’, σ. 6564, 6632, 6705, τόµ.
ΙΒ’, σ. 7796.
ΑΘΗΝΑ 2004
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας
των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 39.
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εκπαίδευσης των παιδιών των τσιγγάνων στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2303.

ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 871, τόµ.
Δ’, σ. 850, 959, 1020.
Ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµή των Ελλήνων
Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων 2000. Απονοµή
των µεταλλίων της Βουλής. τόµ. Δ’, σ. 833, 836.
Ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων
Παραλυµπιακών των Παραλυµπιακών Αγώνων του 2000.
Απονοµή και επίδοση µεταλλίων. τόµ. Ε’, σ. 2095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, στην περιοχή του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
θεσµοθετήσει ειδικότητα αθλητιατρικής στα Πανεπιστήµια
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7977.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αναθεώρηση των περιβαλλοντικά επιζήµιων χωροθετήσεων για την Ολυµπιάδα 2004 στο Σχοινιά Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ανάθεση
καθηκόντων τεχνικών συµβούλων, για την εκπόνηση µελετών κατασκευής του Ολυµπιακού χωριού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2785.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη βελτίωση της αθλητικής υποδοµής στο
Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, στην περιοχή του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την οριστική χωροθέτηση του συνόλου
των ολυµπιακών έργων, την ανατροπή του προϋπολογισµού
για την κατασκευή των έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8753.
Τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε την παραχώρηση εκτάσεων για τη δηµιουργία εγκατάστασης ορεισίβιου
χειµερινού αθλητισµού, σχολικών κτιρίων κ.λπ. (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1025.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 871.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 1020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
θεσµοθετήσει ειδικότητα αθλητιατρικής στα Πανεπιστήµια
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7977.
Τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε την παραχώρηση εκτάσεων για τη δηµιουργία εγκατάστασης ορεισίβιου
χειµερινού αθλητισµού, σχολικών κτιρίων κ.λπ. (Συζήτηση-
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Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1025.
ΑΙΓΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που αφορά στην υγειονοµική θωράκιση του
Αιγαίου. τόµ. Η’, σ. 4064.
ΑΙΜΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού να ρυθµίσει
το θέµα της χορήγησης και της είσπραξης του κόστους του
αίµατος που διατίθεται από το Δηµόσιο (νοσοκοµεία) στον
ιδιωτικό τοµέα υγείας (ιδιωτικές κλινικές) κ.λπ.τόµ. ΙΓ’, σ.
8644.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών: Γ. Καρατζαφέρη, Α. Μαντέλη, Α. Σκυλλάκου, Ι.
Τσεκούρα, Κ. Τσίµα, Γ. Λιάνη. τόµ. Δ’, σ. 700.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου, Ι. Τσεκούρα, Κ.
Τσίµα. τόµ. Ε’, σ. 1958.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου, Ι. Τσεκούρα, Κ. Τσίµα. τόµ. Ε’, σ.
2113, 2126.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Κ. Μητσοτάκη, Α. Βούλγαρη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2333.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής, για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Γ. Τσούρνου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2511.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Α. Βούλγαρη, Κ. Μητσοτάκη, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ζ’, σ. 3509, 3580,
3583.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Μ. Δαµανάκη, Κ. Τσίµα, Κ. Τασούλα. τόµ. Ζ’, σ. 3532.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Ε. Παπαγεωργόπουλου. τόµ. Ζ’, σ. 3727.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γκ. Γκαλήπ, Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Η’, σ. 4164.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Α. Τσιπλάκου. τόµ. Θ’, σ. 4975.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Π. Βαρδίκου. τόµ. Θ’, σ. 5600.
Αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ. Δ. Κοσσυβάκη και Παπαδόπουλου. τόµ. Ι’, σ.
6032.
Συζήτηση επί των αιτήσεων άρσεως της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γκ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,
Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6111.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων εισαγγελικής αρχής για
την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π.Βαρδίκου, Γκ.
Γκαλήπ, Μ.Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα, Κ. Τσίµα, Κ. Τσιπλάκου, Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Ι’, σ. 6378, 6388.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των

Βουλευτών Δ. Ρέππα και Γ. Φλωρίδη. τόµ. ΙΒ’, σ. 78687869.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Θ. Πάγκαλου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8447.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Κοσσυβάκη, Θ. Πάγκαλου,
Σ. Παπαδόπουλου, Δ. Ρέππα, Γ. Φλωρίδη. τόµ. ΙΓ’, σ.
8807.
Ανακοινώνονται αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για άρση της συλίας των Βουλευτών: Β. Κεδίκογλου, Θ. Σκρέκα,
Ε. Χαϊτίδη, Λ. Κανέλλη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9094.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αξιολόγηση ακινήτου, ιδιοκτησίας του Ταµείου Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων Θεσσαλονίκης κ. τόµ. Δ’, σ. 1094.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2899, τόµ. Ζ’, σ. 3863,
3885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπέρογκη αύξηση
των νέων αντικειµενικών αξιών ακινήτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5797.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στην ‘Υδρα. τόµ. Η’, σ. 4237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επανεξέταση του
τρόπου προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών γης, στις
εκτός σχεδίου περιοχές των νησιών των Κυκλάδων. τόµ. Η’,
σ. 4330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για µείωση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι’, σ. 6039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε
να µειωθούν οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9388.
ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη µείωση των δροµολογίων
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών προς τις Κυκλάδες. τόµ.
Α’, σ. 176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την οµαλή λειτουργία και ασφάλεια των δροµολογίων
της πορθµειακής γραµµής Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Δ’, σ. 696.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την κατασκευή νέας διασυνοριακής (οδικής) γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών στην
περιοχή του συνοριακού φυλακίου Μερτζάνι-Τρι Ουράτ».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 925, τόµ. Δ’, σ. 1013.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
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µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 1819, τόµ. ΣΤ’, σ. 2469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές στην
Αλβανία, τις παρατυπίες στο Δήµο Χειµάρρας κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 1838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς οτν Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εκ νέου οριοθέτηση της συνοριακής
γραµµής µε την Αλβανία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την εκ νέου διευθέτηση της συνοριακής γραµµής Ελλάδας-Αλβανίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2506.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την παράταση της ισχύος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, σχετικά µε την
εκτέλεση κοινών περιπολιών από την Αστυνοµία Συνόρων
και το Ελληνικό Λιµενικό Σώµα για την αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση της θαλάσσιας µεθορίου µεταξύ των δύο
χωρών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.
ΑΛΓΕΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Αλγερίας για την αµοιβαία ενθάρρυνση και προστασία
των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1819,
τόµ. ΣΤ’, σ. 2457.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των µυδοκαλλιεργητών της περιοχής Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ.
385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Αµβρακικού κόλπου από την καταστροφή που
προκαλούν οι παράνοµοι αλιείς. τόµ. Ζ’, σ. 3601.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαχειριστικής µελέτης των ζωνών παραγωγής, για την οριοθέτηση και αδειοδότηση µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο
θερµαϊκο κόλπο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2640.
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε το πρόβληµα του αλκοολισµού
των νέων, τη δηµιουργία κέντρων ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5574.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής
ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Β. Πολύδωρας, Θ. Αναγνωστόπουλος, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Χ. Μαρκογιαννάκης, Π. Παυλόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Α. Νεράντζης, Χ. Ζώης). τόµ. Α’, σ. 417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της επ’ αό-

ριστον κράτησης αλλοδαπών στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
1220.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην
Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε
πολιτικογράφηση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2846, τόµ. Θ’, σ. 5593, 5634, τόµ. Ι’, σ. 5759,
5893, 5909, 6133, 6340, 6379, 6606.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης»
αλλογενών προσώπων κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ.
Αναγνωστόπουλος, Θ. Μπακογιάννη, Β. Πολύδωρας, Α.
Ανδρεουλάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Α.
Μπενάκη-Ψαρούδα, Χ. Ζώη). τόµ. ΣΤ’, σ. 2861.
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Αµβρακικού κόλπου από την καταστροφή που
προκαλούν οι παράνοµοι αλιείς. τόµ. Ζ’, σ. 3601.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εφαρµόσει τις διοικητικές αποφάσεις, που αφορούν του απολυµένους των πρώην αµερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. τόµ. Δ’, σ. 593.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των απολυµένων ανέργων της Αµερικανικής Βάσης του Αράξου. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν την
αποµάκρυνση των Αµερικανών από τη στρατιωτική βάση
στον Άραξο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8999.
ΑΜΕΡΙΚΗ
(βλ. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ)
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων Ευρώ, φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του Ευρώ, αµοιβαία κεφάλαια, συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1243.
ΑΜΥΓΔΑΛΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από παγετό, αµυγδαλοπαραγωγών του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 7917.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί συστάσεως και
συγκροτήσεως της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος για την επεξεργασία των αναθεωρητέων διατάξεων.
τόµ. Α’, σ. 488.
Απόφαση της Βουλής περί ορισµού προθεσµίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Α’, σ. 488.
Απόφαση της Βουλής για παράταση του χρόνου υποβολής της έκθεσης της Επτιροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 922.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της Έκθεσης της Επιτροπής
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Αναθεώρησης του Συντάγµατος, για τις αναθεωρητέες διατάξεις που καθορίστηκαν µε απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. τόµ. Ε’, σ. 1377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Π. Παυλόπουλου,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης εν όψει της αναθεώρησης του Συντάγµατος, να θεσµοθετήσει τη διαδικασία προβολής των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα,
την αναθεώρηση του οικονοµικού ελέγχου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3044.
Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766, 3801, τόµ. Η’, σ. 4005, 4067,
4105, 4532, 4595, 4647, τόµ. Θ’, σ. 4851, 4886, 5137,
5187, 5234, 5369, 5475, 5670, τόµ. Ι’, σ. 5699, 5942,
5767, 6016, 6173, 6201.
Συζήτηση και λήψη απόφασης (ψηφοφορία )επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ.
6725-7757.
Έγκριση του ψηφίσµατος για την εφαρµογή αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6753-6755.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα ορίζει Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Κόµµατος
του Κ.Κ.Ε. τους Ο. Κολοζώφ και Α. Σκυλλάκο. ( κατά σειρά). τόµ. A’, σ. 23.
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα διάλυσης της
Βουλής, προκήρυξης εκλογής Βουλευτών και σύγκλησης
της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Κόµµατος
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε την οποία δηλώνει
ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α’ εκλογική περιφέρεια
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Π. Φασούλα µε την
οποία δηλώνει ότι παραιτείται των δικαιωµάτων του από µέλος των Δ.Σ. των εταιρειών όπου συµµετείχε. τόµ. Α’, σ. 2.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κ. Καραµπίνα µε
την οποία παραιτείται από τη θέση του υπαλλήλου της ΔΕΗ.
τόµ. Α’, σ. 2.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Α. Ξηροτύρη µε
την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από τη θέση της Προέδρου και Διευθυνούσας Συµβούλου και από µέλος της εταιρείας όπου συµµετείχε. τόµ. Α’, σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Χ. Αράπογλου
περί παραιτήσεώς της από τη θέση της δηµοσιογράφου
στην ΕΡΤ Α.Ε. τόµ. Α’, σ. 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ε. Τζιόλα περί παραιτήσεώς του από τη θέση του ως Διευθυντού των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. τόµ. Α’, σ. 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ε. Στρατάκη περί
παραιτήσεώς του από τη θέση του υπαλλήλου της Αγροτικής
Τράπεζας. τόµ. Α’, σ. 8.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Α. Μερεντίνη περί παραιτήσεώς της από τη θέση της υπαλλήλου της Αγροτικής Τράπεζας. τόµ. Α’, σ. 8.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Ταλιαδούρου
περί παραιτήσεώς του από µέλος του Δ.Σ. και Προέδρου
της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ και ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ARNI PALACE HOTEL A.E.». τόµ. Α’, σ. 8.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ν. Αγγελόπουλου
περί παραιτήσεώς του από τη θέση του υπαλλήλου της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. τόµ. Α’, σ. 8.

Ανακοινώνεται προς το Σώµα τα Π.Δ. 140 και 141 περί
αποδοχής της παραιτήσεώς του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
και των µελών της Κυβέρνησής του. τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Π.Δ. 106 και 107 περί
αποδοχής των παραιτήσεων µελών της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη και διορισµού υπηρεσιακών Υπουργών. τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Π.Δ. 142 και 143 περί
διορισµού του Κ. Σηµίτη ως Πρωθυπουργού και των µελών
της Κυβέρνησής του. τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Συνασπισµού
της Αριστεράς και της Προόδου, Ν. Κωνσταντόπουλου µε
την οποία ορίζει ως Αναπληρωτή εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Κόµµατός του του Βουλευτή Φ.
Κουβέλη. τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή των Βουλευτών Σ.
Μάνου και Γ. Ψαχαρόπουλου περί ανεξαρτητοποιήσεώς
τους. τόµ. Α’, σ. 23.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Θ. Βασιλείου παραιτήσεώς του από την ιδιότητα του υπαλλήλου του Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ». τόµ. Α’, σ. 59.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Γ.
Ψαχαρόπουλου µε την οποία επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από την ιδιότητά του ως Επισκέπτη Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. Α’, σ. 60.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Σ.
Δαϊλάκη περί παρατήσεώς του από τη θέση του βοηθού Νοµάρχη του Νοµαρχιακού Διαµερίσµατος Δράµας. τόµ. Α’,
σ. 60.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή της Βουλευτού Χ.
Αράπογλου περί παραιτήσεώς της από τη θέση της Προέδρου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, της
Νοµαρχιακής Συµβούλου και της εκπροσώπου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου -Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ως και της εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης
του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισµού της Μαύρης Θάλασσας. τόµ. Α’, σ. 60.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε την οποία ορίζεται
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας ο Βουλευτής Π. Παυλόπουλος και αναπληρωτής
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Α. Νεράντζης. τόµ. Α’, σ. 83.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης υπέβαλε την έκθεση πεπραγµένων για το
έτος 1999. τόµ. Α’, σ. 84.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Γκουλέκα περί παραιτήσεώς του από
το έργο του δηµοσιογράφου στη Δηµοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης -ΤV100. τόµ. Α’, σ. 150.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κορινθίας Α. Χωρέµη, µε την οποία γνωρίζει ότι για λόγους υγείας δεν µπορεί να παρευρεθεί στην ψηφοφορία και δηλώνει ότι ψηφίζει τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. τόµ. Α’,
σ. 150.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Γ. Καρατζαφέρης ετέθη εκτός
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’,
σ. 157.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Γ.
Καρατζαφέρη σχετικά µε τη διαγραφή του από την Κοινο-
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βουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 157.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής την ετήσια έκθεση
1999. τόµ. Α’, σ. 157.
Ανακοινώνεται το δυστύχηµα που έπληξε την Πολεµική
Αεροπορία. Έκφραση συλλυπητηρίων. τόµ. Α’, σ. 241.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως Κ. Σηµίτη περί ορισµού ως Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων του Κόµµατος του ΠΑΣΟΚ των Α. Ακριβάκη, Ι. Μαγκριώτη, Ρ. Σπυρόπουλου. τόµ. Α’, σ. 278.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’, Β’, Γ’ σύνθεση). τόµ. Β’, σ. 1.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής.(Α’ Σύνθεση). τόµ. Β’, σ. 4.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση). τόµ. Β’, σ.
361.
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος και της Συνοµοσπονδίας ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και
άλλων κλάδων. τόµ. Γ’, σ. 959.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
περί διαγραφής από την Κ.Ο. του Κόµµατος του ΠΑΣΟΚ
του Βουλευτή Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1001.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς,
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά των πρώην
Υπουργών Δ. Δηµοσθενόπουλου, Ν. Αθανασόπουλου, Γ.
Πέτσου και Δ. Τσοβόλα. τόµ. Δ’, σ. 555.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
διαβίβασε στη Βουλή, µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Άµυνας Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. Δ’, σ. 555.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
διαβίβασε στη Βουλή πόρισµα προκαταρκτικής εξέτασης
και τη σχετική δικογραφία κατά των Υπουργών Εξωτερικών, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, κατά τον
χρόνο διεξαγωγής της σχετικής ερεύνης. τόµ. Δ’, σ. 555.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου
να ερευνήσει σε βάθος προβλήµατα, πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν την Ολυµπιακή Αεροπορία στο σηµερινό αδιέξοδο. τόµ. Δ’, σ. 556.
Ανακοινώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε την
Έκθεσή του για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Δ’, σ. 557.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (µέρος κοινοβουλευτικό). τόµ. Δ’, σ. 588.
Ανακοινώνεται κατάθεση πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του
κόµµατός του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του ναυαγίου του
EXPRESS ΣΑΜΙΝΑ και διάφορα άλλα συναφή θέµατα.
τόµ. Δ’, σ. 631.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά του Υφυπουργού Πολιτισµού Γ. Φλωρίδη. τόµ. Δ’, σ. 922.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της Έκθεσης της Επιτροπής
Αναθεώρησης του Συντάγµατος, για τις αναθεωρητέες διατάξεις που καθορίστηκαν µε απόφαση της Ολοµέλειας της

Βουλής. τόµ. Ε’, σ. 1377.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς
διαβίβασε πόρισµα του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, σχετικά µε τους πρώην και νυν Υπουργούς Εµπορικής
Ναυτιλίας. τόµ. Ε’, σ. 1896.
Ανακοινώνεται η τέλεση των εγκαινίων της Έκθεσης της
Βουλής «για τα ογδόντα χρόνια από την απελευθέρωση της
Θράκης και την ενσωµάτωσή της στον Εθνικό κορµό», από
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. ΕΣΤ’, σ. 2668.
Ανακοινώνεται ότι Βουλευτές των Κοµµάτων: του
ΠΑ.ΣΟ.Κ, της Ν.Δ., του Κ.Κ.Ε. και του ΣΥΝ., κατέθεσαν
στον Πρόεδρο της Βουλής, κέιµενο διαµαρτυρίας για τις
δραµατικές εξελίξεις στις τουρκικές φυλακές. τόµ. Ζ’, σ.
3197.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέβαλε στη Βουλή τα κείµενα της 182
Διεθνούς Σύµβασης και 190 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας:
«Για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας
των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή
τους». τόµ. Ζ’, σ. 3524.
Ανακοίνωση και συζήτηση για την εγκληµατική επίθεση
εναντίον του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλη
Μιχαλολιάκου. τόµ. Η’, σ. 3940.
Ανακοινώνεται πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και
Βουλευτών του Κόµµατός του, προκειµένου να κινηθεί η
διαδικασία περί πρότασης κατηγορίας κατά των µελών της
Κυβέρνησης Δ.Ρέππα και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Η’, σ. 4224.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ι. Πατάκη, Βουλευτή Λάρισας, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επειδή αναλαµβάνει καθήκοντα Ευρωβουλευτού.
τόµ. Η’, σ. 4329.
Ανακοινώνεται ψήφισµα συνεργαζόµενων Οργανώσεων
κατά της αναθεώρησης των άρθρων 24, 94, 95, 100 του
Συντάγµατος, που αναφέρονται κυρίως στην προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. Η’, σ. 4608.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής και Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση των ευθυνών «για την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Η’, σ. 4744.
Ανακοινώνεται πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
για την επανασύσταση και επαναλειτουργία της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του προβλήµατος των ναρκωτικών. Έγκριση του Σώµατος για τη σύστασή της. τόµ. Θ’, σ.
5282.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
σύσταση και συγκρότηση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Θ’, σ. 5664.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στη Βουλή από τον Πρόεδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του οικονοµικού έτους 1998. τόµ. Ι’, σ.
5864.
Ανακοινώνεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
κ. Λ. Παπαδήµας, υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής την
Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νοµισµατική Πολιτική 2000-2001. τόµ. Ι’, σ. 6076.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Συνήγορας του Πολίτη υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το έτος 2000 σύµφωνα
µε το άρθρο 3 του ν. 2477/97. τόµ. Ι’, σ. 6600.
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Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
διαβίβασε στη Βουλή έγκλιση κατά του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων Π. Ευθυµίου. τόµ. ΙΒ’, σ.
7968.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Μελισσίων, το 5ο και 9ο
Δηµοτικά Σχολεία Ιλίου Αθηνών, το Δηµοτικό Σχολείο Κίτσι
Κορωπίου Αττικής και το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών Αχαϊας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8578, 8589, 8602.
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και της Ανώτατης Διοικούσας Επιτροπής Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) σχετικά µε τη διατήρηση του δηµοσίου κοινωνικού και καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, την οικονοµική υποστήριξη
της και την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση του
ασφαλιστικού συστήµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του ετήσιου πορίσµατος της
Διακοµµατικής Εθνικής Επιτροπής σχετικά µε τον έλεγχο
της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. τόµ. ΙΓ’,
σ. 8871.
Οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Απόδηµου Ελληνισµού,
Θεσµών και Διαφάνειας και Αποτίµησης Τεχνολογίας, καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9562.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση
του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Θέρος
2001-Α, Β, Γ Σύνθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 1.
Απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Θέρος 2001-Α’ Σύνθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 4.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. (Θέρος 2001-Β’ Σύνθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 487.
Ανακοινώνεται η συκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του
Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Γ’ Σύνθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 901.
Αναφορά του Πρόεδρου της Βουλής Α. Κακλαµάνη στα
τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
(Η.Π.Α.). τόµ. ΙΕ’, σ. 1001.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα συλλυπητήρια επιστολή του
Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη πρός τον Πρόεδρο Bush, σχετικά µε τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1002.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών
κ. Δηµήτριος Ασπρογέρακας διαβίβασε στη Βουλή, το υλικό που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης για την οικονοµική δραστηριότητα και διαχείριση της
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΔΕΚΑ», Δηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυµος Εταιρεία. τόµ. ΙΕ’, σ.
1003.
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αγορά, αναπαλαίωση και µετατροπή σε µουσείο του σπιτιού
που γεννήθηκε ο Άγγελος Σικελιανός. τόµ. ΙΓ’, σ. 9456.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων άρσης των αδικιών
εις βάρος των αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Εµφυλίου Πολέµου και του Αντιδικτατορικού Αγώ-

να. τόµ. ΙΓ’, σ. 8872.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη στήριξη,
ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, µέσω των δωρεών και
των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Ρεγκούζας, Σ.
Δαϊλάκης, Η. Καλλιώρας, Δ.Ν.Κωστόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Σκρέκας, Α. Τσιπλάκος, Ε. Χαϊτίδης, Κ. Τασούλας, Σ. Καλογιάννης, Γ. Καλαντζής, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Σ. Σαλαγκούδης, Γ. Τρυφωνίδης, Α. Νεράντζης, Γ. Αλογοσκούφης, Π. Παυλόπουλος, Δ. Σιούφας). τόµ. Θ’, σ.
4774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την υλοποίηση των εξαγγελιών του
Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια προεκλογικά. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών
ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 388, 623, 675, 713, τόµ. ΙΕ’, σ. 745, 761.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1424.
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο
νοµό Λακωνίας από την εγκατάσταση ανεµογεννητριών.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8873.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας. τόµ. Α’, σ. 282.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα
για την καταπολέµησή της. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ.Ν.
Κωστόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Ι. Παπαθανασίου, Ν. Νικολόπουλος, Η. Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Γ. Βουλγαράκης, Α.
Παπαληγούρας, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ’, σ. 559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τόµ. Δ’,
σ. 1172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης του ολοκληρωµένου προγράµµατος για
την ανεργία στο νοµό Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 4156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ένταξη
του Νοµού Άρτας, στα προγράµµατα του Υπουργείου για
την ανεργία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Καβάλας, από το πρόγραµµα επιδότησης, του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) για την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις, τη
µείωση ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για τους ανέργους του νοµού Λάρι-
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σας. τόµ. Ι’, σ. 6511.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των απολυµένων ανέργων της Αµερικανικής Βάσης του Αράξου. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8456.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των ηλικιωµένων,
των ανέργων µακράς διάρκειας για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος Κ.Ο. του Συνασπισµού της
Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωσταντόπουλος και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Συζήτηση-απόρριψη (δεν ετέθη σε ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 του
Συντάγµατος). τόµ. ΙΔ’, σ. 552, 576.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
αντιµετώπισης του προβλήµατος «των παιδιών των φαναριών». τόµ. Ε’, σ. 1793.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου εκµετάλλευσης των παιδιών των φαναριών.
τόµ. Θ’, σ. 4801.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(βλ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ)
ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον σχεδιασµό ανάπτυξης του κλάδου της
ανθοκοµίας στη περιοχή Τριφυλίας του νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Θ’, σ. 4938.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ενεργήσει, ώστε να δοθεί λύση µε τους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατουµένους στην Τουρκία. τόµ. ΙΒ’, σ. 7942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να φέρει
στην προσεχή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέµα της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
για την Κύπρο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8614.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού Ρυθµιστικής Ενέργειας Τουρισµού και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 364, 389, 403, 425,
455, 469, 479, 545.
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΚΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων
που παραχώρησε στο κράτος τους πρόσφυγες Μικρασιατικής και Ποντιακής καταγωγής, στην περιοχή «Πανόραµα»
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8966.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα

διδασκαλίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της αντιστασιακής και κοινωνικής δράσης κατά την χρονική περίοδο
1941-44 των Μητροπολιτών Αντωνίου Ηλείας και Ιωακείµ
Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2175.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αίτηση αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων κτηµατικής εταιρείας του Δηµοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 181.
Πρόταση αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». (Συζήτηση-Απόφαση). τόµ. Η’, σ. 3971, 3973.
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµατων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-απερρίφθη). τόµ. ΙΔ’, σ. 627, 630.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
(βλ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΔΕΔΥ)
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και της Ανώτατης Διοικούσας Επιτροπής Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) σχετικά µε τη διατήρηση του δηµοσίου κοινωνικού και καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, την οικονοµική υποστήριξη
της και την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση του
ασφαλιστικού συστήµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον αποκλεισµό των κινητικά αναπήρων πολιτών από το
διαγωνισµό του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). τόµ. Α’, σ. 236.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Αναβολή διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. Δοκιµασία δεξιοτήτων
Ενιαίου Λυκείου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’,
σ. 196, 271, 282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 575, 609, 637,
667, 705, 743, 744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
καταγγελίες που αφορούν νόθευση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού για πρόσληψη εκπαιδευτικών στο δηµόσιο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8613.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη υλοποίηση από το Νοµάρχη Ξάνθης της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου,
που αφορά ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία αξιωµατικών
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από εφεδρεία. τόµ. Ε’, σ. 1868.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2899, τόµ. Ζ’, σ. 3863,
3885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση δηµόσιας έκτασης από το «Κτήµα Οµορφοκκλησιάς» για την
κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες». τόµ. Θ’, σ. 5230.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας την κάλυψη των θέσεων εργασίας στους τοµείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1918.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2400, 2708,
2749, 2792, 2927, 2966, 3008, τόµ. Ζ’, σ. 3131.
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απεργία των φορτηγών αυτοκινήτων, τις επιπτώσεις στην µεταφορά αγροτικών προϊόντων, του τουρισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απεργία
πείνας των δύο δασκάλων στο Αγρίνιο, τις προσπάθειες για
την εξεύρεση λύσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουρό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα µεταλλεία της πολυεθνικής TVX στη Χαλκιδική,
την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στη Διώρυγα της Κορίνθου, την
παραµονή της εταιρείας στον έλεγχο του δηµοσίου κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. τόµ.
Ζ’, σ. 3578.
ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την καθιέρωση της
απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Η Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΚΚΕ και οι Βουλευτές του Κόµµατός της και ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΝ Ν.
Κωνσταντόπουλος και οι Βουλευτές του κόµµατός του.).
τόµ. Η’, σ. 4658.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για το βιολογικό καθαρισµό των αστικών
λυµµάτων της Θεσσαλονίκης προκειµένου να καθαρισθεί ο

Θερµαϊκός Κόλπος. τόµ. Α’, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, στη Χωµατερή Άνω Λιοσίων. τόµ. Ε’, σ. 2016.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την παράνοµη και επικίνδυνη διακίνηση τοξικών αποβλητών από την εταιρεία CINAR A.E. τόµ. Θ’, σ. 5231.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΞΙΚΑ (βλ. ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ)
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει σε νοµοθετικό
και διοικητικό επίπεδο την πολιτική για τη µετανάστευση.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης και εκσυγχρονισµού του Κέντρου Απόδηµων Μακεδόνων. τόµ. ΣΤ’, σ.
2741.
Οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Απόδηµου Ελληνισµού,
Θεσµών και Διαφάνειας και Αποτίµησης Τεχνολογίας, καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9562.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
(βλ. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις αποδοχές του
Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. Ι’, σ. 6601.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αποκατάσταση
των δικαιούχων τριών πολυκατοικιών στη Μεταµόρφωση,
που κατέρρευσαν κατά το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου
1999. τόµ. Ε’, σ. 2014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απαγόρευση χρησιµοποίησης κρεατάλευρων στη διατροφή των ζώων, την αποζηµίωση των βιοµηχανιών που παράγουν ζωοτροφές κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις περσινές πυρκαγιές, την καταβολή των αποζηµιώσεων στους
πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8364.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις καταστροφές που υπέστησαν οι βαµβακοπαραγωγοί του Νοµού Δράµας από την εµφάνιση πράσινου σκουλικιού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση της κάλυψης των ζηµιών
στην αγροτική παραγωγή από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ). τόµ. ΙΒ’, σ. 7881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, να αποζηµιώσει τους πληγέντες από παγετό κερασοπαραγωγούς του
Νοµού Πιερίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7916.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από παγετό, αµυγδαλοπαραγωγών του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 7917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία του περασµένου Μαρτίου, δενδροκαλλιεργητών
της Θεσσαλίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8754.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 446.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραµµα
στήριξης «νέων αγροτών», για τους αγρότες των περιοχών,
που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. ΣΤ’, σ. 2639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των πληγέντων από τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2894.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα δάση το θέρος του 2000 και τα
µέσα αποκατάστασης των ζηµιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος, Α. Χειµάρας, Α. Δαβάκης, Α. Βαρίνος, Κ.
Τασούλας, Α. Νάκος, Μ. Χαλκίδης, Σ. Καλογιάννης,Γ. Καλαντζής, Σ. Σπύρου, Σ. Δήµας, Α. Παπαληγούρας, Π. Σκανδαλάκης, Ζ. Μακρή, Σ. Καλαντζάκου, Ε. Παπανικολάου, Ι.
Λαµπρόπουλος, Α. Γιαννόπουλος, Η. Καλλιώρας). τόµ. Η’,
σ. 4239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των µαστιχοπαραγωγών
της Χίου για ζηµιές που υπέστησαν από την πυρκαγιά του
περασµένου καλοκαιριού. τόµ. Θ’, σ. 5536.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εφαρµόσει τις διοικητικές αποφάσεις, που αφορούν τους απολυµένους των πρώην αµερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. τόµ. Δ’, σ. 593.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου (Κ.Ε.Δ.),
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού
και άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 121, 173, 197, 213, 239, 309.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της εξισωτικής αποζηµίωσης
στους κτηνοτρόφους των µειονεκτικών περιοχών. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9390.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες, την καταβολή αποζηµιώσεων
στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις ζηµιές που υπέστη ο Νοµός Κέρκυρας από τις πρόσφατες πληµµύρες, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στη Δυτική Αττική, την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στην Κόρινθο, τη λήψη µέτρων
αποζηµίωσης των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4156.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης
του Αρείου Πάγου για τις πολεµικές επανορθώσεις των
συγγενών των θυµάτων της σφαγής του 1944 στο Δίστοµο
Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 444.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πώλησης της Χαρτοβιοµηχανίας
«SOFTEX», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων στην επιχείρηση «ΜΠΙΑΝΚΑ»
στην Καβάλα. τόµ. Ε’, σ. 2011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων συνδικαλιστικών στελεχών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συρρίκνωση της Εταιρείας «Αθηναϊκή
Χαρτοποιία (SOFTEX)», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα εργοστασία της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7940.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των απολυµένων ανέργων της Αµερικανικής Βάσης του Αράξου. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8456.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνεται η κατάθεση του ετήσιου πορίσµατος της
Διακοµµατικής Εθνικής Επιτροπής σχετικά µε τον έλεγχο
της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. τόµ. ΙΓ’,
σ. 8871.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµέµου «Δηµιουργία Μονάδα Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης και Χώρου Υγειονοµικής
Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων (ΦΕΚ 152 Α/30-6-2000)».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 1096, 1121.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΑΦΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχα-
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νικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης, Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων
στο Δήµο Ακρωτηρίου Ν. Χανίων». (ΦΕΚ 152Α/30-62000). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση λειτουργίας του νέου χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του Δήµου Κατερίνης κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την συνέχιση της καταβολής του προστίµου που επέβαλε το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη χωµατερή του Κουρουπητού
στα Χανιά. τόµ. ΙΒ’, σ. 8010.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τροπολογία σχετικά µε τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, σύζυγοι στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάµεων
και Λιµενικού Σώµατος. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ.
1096.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Έγκριση του Σώµατος για σύµπτυξη των ψηφοφοριών
(άρθρο 8 του Κ.τ.Β) για την εκλογή των µελών του Προεδρείου. τόµ. Α’, σ. 13.
Συζήτηση επί του Κανονισµού και απόφαση του Σώµατος, σχετικά µε τον τρόπο κατάρτισης του καταλόγου των οµιλητών και το χρόνο οµιλίας κατά τη συζήτηση επί των
προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α’, σ.
15, 23.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής, περί συγκροτήσεως
των Διαρκών Επιτροπών της Α’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου.
τόµ. Α’, σ. 176.
Ανακοινώνεται στο Σώµα απόφαση του Πρόεδρου της
Βουλής περί συγκροτήσεων της Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισών Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΚΟ) για την Ι’ Βουλευτική Περίοδο. τόµ. Α’, σ. 187.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινωνικών Υποθέσεων για τη Ι’ Βουλευτική Περίοδο. τόµ.
Α’, σ. 295.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί συστάσεως και
συγκροτήσεως των Επιτροπών Εσωτερικών θεµάτων της
Βουλής της Α’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 376.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση
των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για την Α’ Συνόδο της Ι’
Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 411.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί συστάσεως και
συγκροτήσεως της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος για την επεξεργασία των αναθεωρητέων διατάξεων.
τόµ. Α’, σ. 488.
Απόφαση της Βουλής περί ορισµού προθεσµίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Α’, σ. 488.
Απόφαση της Βουλής σχετικά µε την ανανέωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αποπληρωµή των τηλεφωνικών τελών των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών. τόµ. Α’,
σ. 489.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’, Β’, Γ’ σύνθεση). τόµ. Β’, σ. 1.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Δια-

κοπής των Εργασιών της Βουλής.(Α’ Σύνθεση). τόµ. Β’, σ. 4.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση). τόµ. Β’, σ.
361.
Απόφαση της Βουλής για παράταση λειτουργίας του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής. τόµ. Γ’, σ. 575.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Γ’ Σύνθεση). τόµ. Γ’, σ. 737.
Απόφαση της Βουλής περί εγκρίσεως των προτάσεων της
Διακοµµατικής Επιτροπής για την επέτειο «Θράκη 2000, 80
χρόνια από την ενσωµάτωση». τόµ. Δ’, σ. 817.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της Νέας Δηµοκρατίας, για σύσταση εξεταστικής Επιτροπής, για
να ερευνήσει σε βάθος παραλείψεις που οδήγησαν στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’, σ.
886, 922.
Απόφαση της Βουλής για παράταση του χρόνου υποβολής της έκθεσης της Επτιροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 922.
α. Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999.
β. Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’,
σ. 1177, 1190.
Απόφαση της Βουλής για παράταση της θητείας των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της Βουλής. τόµ. Ζ’, σ.
3606.
Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766, 3801.
Συζήτηση και απόφαση του Σώµατος σχετικά µε τον αριθµό των Συνεδριάσεων που θα διατεθούν στην επί της αρχής συζήτηση των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766.
Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4005, 4067, 4105, 4532, 4595, 4647.
Απόφαση της Βουλής σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης στην πρόταση κατηγορίας του Κόµµατος της Νέας
Δηµοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για
υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και στον
πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4375.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό
Δ. Ρέππα και στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. (Απερρίφθη). τόµ. Η’, σ. 4375, 4419.
Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 4851, 4886, 5137, 5187, 5234, 5369,
5475, 5670.
Ανακοινώνεται πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
για την επανασύσταση και επαναλειτουργία της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του προβλήµατος των ναρκωτικών. Έγκριση του Σώµατος για τη σύστασή της. τόµ. Θ’, σ.
5282.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του
για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα:»τη διερεύνηση των ευθυνών για την έκδοση παράνοµων διοικητικών
πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». (Απερρίφθη). τόµ. Θ’, σ. 5282, 5328.
Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5699, 5942, 5767, 6016, 6173, 6201.
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Ψηφοφορία επί των αιτήσεων εισαγγελικής αρχής για
την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π.Βαρδίκου, Γκ.
Γκαλήπ, Μ.Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα, Κ. Τσίµα, Κ. Τσιπλάκου, Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Ι’, σ. 6378, 6388.
Συζήτηση και λήψη απόφασης (ψηφοφορία )επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ.
6725-7757.
Έγκριση του ψηφίσµατος για την εφαρµογή αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6753-6755.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση
του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Θέρος
2001-Α, Β, Γ Σύνθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 1.
Απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Θέρος 2001-Α’ Σύνθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 4.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. (Θέρος 2001-Β’ Σύνθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 487.
Απόφαση της Βουλής για µεταφορά της συνεδρίασης της
Παρασκευής 31 Αυγούστου τη Δευτέρα 27 Αυγούστου. τόµ.
ΙΕ’, σ. 745.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις παρεµβάσεις του Υπουργού Παιδείας στη δικαστική υπόθεση δίωξης
καθηγητών. τόµ. Θ’, σ. 4999.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής
διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές
δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 8015, 8053, 8062, 8169, 8401, 8403.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
κυρώσεως της υπ’ αρ.58861/ΥΠΕ/1/00003/1/ν.2601/98/911-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας
GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν. 2601/98», κοινής υπουργικής απόφασης». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
4967, 4984.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εκτέλεση των απαραιτήτων αποχετευτικών έργων για
την αποτροπή πληµµυρών στη Β’ Περιφέρεια της Αθήνας.
τόµ. Δ’, σ. 1171.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αργεντινής για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 917.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αργεντινής για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 782.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-

γίας σχετικά µε την ένταξη του έργου άρδευσης του κάµπου
της Ξάνθης στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α’,
σ. 227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών έργων υποδοµής στη Θεσσαλία. τόµ. Ε’, σ. 1839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ένταξη του έργου «Αρδευσης της πεδιάδας Δράµας-Καβάλας από τα νερά του ποταµού Νέστου»
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων
άρδευσης και ύδρευσης στη Θεσσαλία. τόµ. Ι’, σ. 6426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος άρδευσης στο Νοµό Δράµας, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης
του αρδευτικού δικτύου, για οφειλές προς τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9539.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης
του Αρείου Πάγου για τις πολεµικές επανορθώσεις των
συγγενών των θυµάτων της σφαγής του 1944 στο Δίστοµο
Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 444.
ΑΡΜΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση). τόµ.
Δ’, σ. 1255.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των τελωνειακών
τους διοικήσεων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2445.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη
διάσωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων που
αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση των µεγάλων οδικών
έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9455.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επανεξετάσει την απόφαση για οικοδόµηση του Ραλλείου Γυµνασίου, σε αρχαιολογικό χώρο. τόµ. Ι’, σ. 6169.
ΑΡΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικής Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 964,
τόµ. Δ’, σ. 596, 629, 815.
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Βουλευτού του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής
για τη µη αναγραφή του θρησκεύµατος και άλλων στοιχεί-
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ων στις αστυνοµικές ταυτότητες. τόµ. Α’, σ. 349.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα κρούσµατα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέτρα
ελέγχου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2177.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (βλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα µέτρα αστυνόµευσης στα σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής. τόµ.
Η’, σ. 4644.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση επικίνδυνου κακοποιού κατά τη µεταφορά του στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, το θάνατο των δύο αστυνοµικών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα µέτρα εκπαίδευσης των αστυνοµικών, την οργάνωση τµηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 5836.
ΑΣΥΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του 6ου Πρωτοκόλλου στη Γενική Συµφωνία για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Συµβουλίου της Ευρώπης». τόµ. ΣΤ’, σ. 2671.
ΑΣΥΛΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (βλ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ
ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου µε χρήµατα
των εργοδοτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση
της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού, του Νοµού
Θεσσαλονίκης. τόµ. ιΓ’, σ. 9458.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προωθήσει µια κοινωνική-ασφαλιστική σύµβαση µε την Αυστραλία. τόµ. ΣΤ’, σ. 2853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την έκδοση
των αναγκαίων προεδρικών διαταγµάτων, που θα επιτρέπουν στους ασφαλισµένους του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), να δικαιούνται φυσικοθεραπείας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 6009.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα

άλλα συναφή θέµατα. (Απερρίφθη). τόµ. Ε’, σ. 1742, 1782.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα
µεταφοράς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαληγούρας,
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ν. Αγγελόπουλος, Α. Χειµάρας, Μ.
Σαλµάς, Ε. Στυλιανίδης, Χ. Ζώης, Σ. Καλογιάννης). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8372.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
τον περιορισµό των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Η’, σ.
4235.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα
µεταφοράς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαληγούρας,
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ν. Αγγελόπουλος, Α. Χειµάρας, Μ.
Σαλµάς, Ε. Στυλιανίδης, Χ. Ζώης, Σ. Καλογιάννης). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8372.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επιχειρησιακή λειτουργία και εκµετάλλευση του νέου ραντάρ προσέγγισης
στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ζ’, σ. 3850.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα
µεταφοράς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαληγούρας,
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ν. Αγγελόπουλος, Α. Χειµάρας, Μ.
Σαλµάς, Ε. Στυλιανίδης, Χ. Ζώης, Σ. Καλογιάννης). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8372.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της αγροτικής παραγωγής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 654.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την προώθηση των νοµοθετικών παρεµβάσεων για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τον τρόπο
καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης των προστατευοµένων µελών, των οικογενειών των µεταναστών. τόµ. Ι’, σ. 6699.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9116.
Συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Α. Παπαρήγα µε θέµα: Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα
υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9240.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος, Κ. Καραµπίνας, Π.
Παναγιωτόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Π. Φουντουκίδου, Π. Τατούλης, Π. Αδρακτάς, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. ΣΤ’,
σ. 2644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επίλυση
του ασφαλιστικού προβλήµατος των επαγγελµατιών της περιοχής Βάρδας Ηλείας. τόµ. Ι’, σ. 6080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την προώθηση των νοµοθετικών παρεµβάσεων για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6167.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την παρακράτηση 340 δις δραχµών από την Διοίκηση του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία ανήκουν στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού και στο Λογαριασµό Ανεργίας Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. Ε’, σ.
1539.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος, Κ. Καραµπίνας, Π.
Παναγιωτόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Π. Φουντουκίδου, Π. Τατούλης, Π. Αδρακτάς, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. ΣΤ’,
σ. 2644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να µειώσει τα πρόσθετα τέλη για την
καθυστέρηση πληρωµής των εισφορών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. τόµ. Θ’, σ. 4846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναστείλει την εφαρµογή της απόφασης που χαρακτηρίζει πολλά νησιά ως τουριστικές περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8495.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον αποκλεισµό των κινητικά αναπήρων πολιτών από το
διαγωνισµό του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). τόµ. Α’, σ. 236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 1794.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ενέργειες του Υπουργού προκειµένου
και οι νοητικά και ψυχικά ασθενείς να έχουν ίση µεταχείριση µε τις άλλες κατηγορίες Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.
τόµ. Ζ’, σ. 3724.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίσπευση κατασκευής εργαστηρίων
του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες

Θεσσαλίας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ». τόµ. ΙΓ’, σ. 8645.
ΑΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (βλ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ)
ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την εγκατάσταση ξενώνα του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αθηνών, στην Ανθούπολη Περιστερίου. τόµ.
Η’, σ. 4470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να αναθεωρήσει το Προεδρικό Διάταγµα 84/84, προκειµένου να αδειοδοτηθούν µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο
στην Αττική. τόµ. ΙΓ’, σ. 9010.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στην Πολεµική Αεροπορία, τη λήψη µέτρων για τη σωστή συντήρηση
και έλεγχο των αεροσκαφών. τόµ. Α’, σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την πτώση του µαχητικού αεροσκάφους F16, τη διερεύνηση των αιτιών για τις συχνές πτώσεις
πολεµικών αεροσκαφών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3911.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού
Συµβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο
της πρόληψης των βιοµηχανικών ατυχηµάτων, των φυσικών
καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου µε χρήµατα
των εργοδοτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3848.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ (βλ. ΠΥΡΗΝΙΚΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ)
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Α’, σ. 189.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών και προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική ασφάλεια στη χώρα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ.
Κασσίµης, Π. Παναγιωτόπουλος, Β. Κορκολόπουλος, Α.
Δαβάκης, Ν. Γκελεστάθης, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Α. Παπαληγούρα). τόµ. Α’, σ. 252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
τον περιορισµό των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Η’, σ.
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4235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων στη Χαλκιδική, τη λήψη µέτρων προστασίας των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5801.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον προσδιορισµό του αρµοδίου κρατικού οργάνου, για την
έκδοση και εκτέλεση πράξης κατεδαφίσεως αυθαιρέτων σε
δασικές εκτάσεις. τόµ. Ε’, σ. 1954.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναβάθµιση της υγειονοµικής
περίθαλψης και των υπηρεσιών υγείας στην Επαρχία Καλαβρύτων (απαντά λόγω αποκλειστικής αρµοδιότητας ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας). τόµ. Ζ’, σ. 3907.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ,ΔΧ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απεργία των φορτηγών αυτοκινήτων, τις επιπτώσεις στην µεταφορά αγροτικών προϊόντων, του τουρισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 626.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία
«Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και της εταιρείας «Ελληνικοί
Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης
και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
419, 449, 490, 508, 510.
ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗ (βλ. ΑΧΕΛΩΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ)
Β
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων τροφίµων από τις χώρες της Βαλκανικής, για µόλυνση από τοξικά ή ραδιενεργές ουσίες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε αναδιάταξη των συνόρων στα Βαλκάνια εις βάρος της
χώρας µας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9544.
ΒΑΜΒΑΚΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αύξηση του ανώτατου ορίου υγρασίας
για το φετινό βαµβάκι τον έγκαιρο προγραµµατισµό της
καλλιέργειας για τη νέα περίοδο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για µείωση
της καλλιεργούµενης έκτασης βαµβακιού κατά επτακόσιες
χιλιάδες στρέµµατα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 935.
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν
οι βαµβακοπαραγωγοί. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Ν. Κατσαρός, Θ. Σκρέκας, Γ. Καρασµάνης, Θ. Λεονταρίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Νάκος, Θ. Δηµοσχάκης, Σ.

Παπαδόπουλος). τόµ. Α’, σ. 199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή εθνικής προκαταβολής προς
τους βαµβακοπαραγωγούς και ελαιοπαραγωγούς για τις
ποσότητες που παρέδωσαν µέχρι 16.12.1999 κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις καταστροφές που υπέστησαν οι βαµβακοπαραγωγοί του Νοµού Δράµας από την εµφάνιση πράσινου σκουλικιού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων άµεσης εκδίκασης των ενστάσεων που αφορούν τον τρόπο υπολογισµού του µέσου
όρου παραγωγής των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου προκειµένου
να παραδώσουν οι βαµβακοπαραγωγοί της Φθιώτιδος τη
φετινή σοδειά τους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αγορά σε µειωµένες τιµές της βαµβακοπαραγωγής που προέκυψε από µεταλλαγµένους σπόρους βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού στο επικείµενο
συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το νέο καθεστώς του βαµβακιού. τόµ. Θ’, σ. 5418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών των
Νοµών Λάρισας και Ηµαθίας, για τις ποσότητες βαµβακιού
που περέδωσαν στο εκκοκιστήριο βάµβακος «Ευάγγελου
Κρυστάλλη» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής των καταστάσεων που ορίζουν τις ποσοστώσεις στην καλλιέργεια βάµβακος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το βαµβάκι, τη µείωση της στρεµµατικής βαµβακοκαλλιέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8398.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη µείωση της στρεµµατικής καλλιέργειας για το βαµβάκι. τόµ. ΙΒ’, σ. 8496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναδιαπραγµατευτεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση των εθνικών ποσοτήτων για το βαµβάκι και τον καπνό κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8875.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των βαµβακοπαραγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ε. Μπασιάκος, Ε. Πολύζος,
Π. Φουντουκίδου, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής,
Γ. Δεικτάκης, Γ. Καρασµάνης, Θ. Κατσίκης). τόµ. ΙΓ’, σ.
9215.
ΒΕΡΓΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για χρηµατοδότηση της κατασκευής του Μουσείου της Βεργίνας από
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2384.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της προβλεπόµενης από τον
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κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδότησης στους
καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων στο Νοµό Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7944.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την εφαρµογή της προοπτικής της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1582.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
µελέτης και της κατασκευής βιολογικού καθαρισµού Κυπαρισσίας. τόµ. Ι’, σ. 5836.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
«ΟΛΥΜΠΟΣ». τόµ. ΙΒ’, σ. 8201.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για συνέχιση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας
«ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 3944,
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την παράνοµη και επικίνδυνη διακίνηση τοξικών αποβλητών από την εταιρεία CINAR A.E. τόµ. Θ’, σ. 5231.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ.
871, τόµ. Δ’, σ. 761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Ψήφιση).
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανακάλυψη πλακιδίων πλουτωνίου
στην περιοχή Κουρί Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4527.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναθέσει στα Ευρωπαϊκά όργανα προς λύση, το ζήτηµα της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου στο Κοζλοντούϊ της
Βουλγαρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7793.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί τροποποιήσεων
της Σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
σχετικά µε φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7960.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Κόµµατος
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε την οποία δηλώνει
ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α’ εκλογική περιφέρεια
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Π. Φασούλα µε την
οποία δηλώνει ότι παραιτείται των δικαιωµάτων του από µέλος των Δ.Σ. των εταιρειών όπου συµµετείχε. τόµ. Α’, σ. 2.

Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κ. Καραµπίνα µε
την οποία παραιτείται από τη θέση του υπαλλήλου της ΔΕΗ.
τόµ. Α’, σ. 2.
Ορκωµοσία των Βουλευτών της Ι’ Περιόδου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής (Εκλογές της 9ης Απριλίου 2000). τόµ.
Α’, σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Α. Ξηροτύρη µε
την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από τη θέση της Προέδρου και Διευθυνούσας Συµβούλου και από µέλος της εταιρείας όπου συµµετείχε. τόµ. Α’, σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Χ. Αράπογλου
περί παραιτήσεώς της από τη θέση της δηµοσιογράφου
στην ΕΡΤ Α.Ε. τόµ. Α’, σ. 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ε. Τζιόλα περί παραιτήσεώς του από τη θέση του ως Διευθυντού των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. τόµ. Α’, σ. 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ε. Στρατάκη περί
παραιτήσεώς του από τη θέση του υπαλλήλου της Αγροτικής
Τράπεζας. τόµ. Α’, σ. 8.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Α. Μερεντίνη περί παραιτήσεώς της από τη θέση της υπαλλήλου της Αγροτικής Τράπεζας. τόµ. Α’, σ. 8.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Σ. Ταλιαδούρου
περί παραιτήσεώς του από µέλος του Δ.Σ. και Προέδρου
της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ και ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ARNI PALACE HOTEL A.E.». τόµ. Α’, σ. 8.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ν. Αγγελόπουλου
περί παραιτήσεώς του από τη θέση του υπαλλήλου της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. τόµ. Α’, σ. 8.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή των Βουλευτών Σ.
Μάνου και Γ. Ψαχαρόπουλου περί ανεξαρτητοποιήσεώς
τους. τόµ. Α’, σ. 23.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Θ. Βασιλείου παραιτήσεώς του από την ιδιότητα του υπαλλήλου του Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ». τόµ. Α’, σ. 59.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Γ.
Ψαχαρόπουλου µε την οποία επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από την ιδιότητά του ως Επισκέπτη Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. Α’, σ. 60.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Σ. Δαϊλάκη περί παρατήσεώς του από τη θέση του βοηθού Νοµάρχη
του Νοµαρχιακού Διαµερίσµατος Δράµας. τόµ. Α’, σ. 60.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή της Βουλευτού Χ.
Αράπογλου περί παραιτήσεώς της από τη θέση της Προέδρου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, της
Νοµαρχιακής Συµβούλου και της εκπροσώπου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου -Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ως και της εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης
του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισµού της Μαύρης Θάλασσας. τόµ. Α’, σ. 60.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Γκιουλέκα περί παραιτήσεώς του από
το έργο του δηµοσιογράφου στη Δηµοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης -ΤV100. τόµ. Α’, σ. 150.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή του
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, Α. Χωρέµη, µε την οποία γνωρίζει ότι για λόγους υγείας δεν µπορεί να παρευρεθεί στην ψηφοφορία και δηλώνει ότι ψηφίζει τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. τόµ. Α’,
σ. 150.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή, µε την οποία γνω-
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στοποιεί ότι ο Βουλευτής Γ. Καρατζαφέρης ετέθη εκτός
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’,
σ. 157.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Γ.
Καρατζαφέρη σχετικά µε τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 157.
Απόφαση της Βουλής σχετικά µε την ανανέωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αποπληρωµή των τηλεφωνικών τελών των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών. τόµ. Α’,
σ. 489.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Θ.
Σκρέκα. τόµ. Β’, σ. 211.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Τζαµτζή. τόµ. Β’, σ. 529.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
περί διαγραφής από την Κ.Ο. του Κόµµατος του ΠΑΣΟΚ
του Βουλευτή Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1001.
Ορκωµοσία των Βουλευτών: Ευρυτανίας Β. Τσίπρα (ΝΔ),
Τρικάλων Α. Μάτη (ΠΑΣΟΚ), Ρεθύµνης Μ.Λουκάκη (ΠΑΣΟΚ), Β’ Αθηνών Ι. Χαραλαµπόπουλου (ΠΑΣΟΚ), Β’ Αθηνών Θ. Κατσανέβα (ΠΑΣΟΚ), Α’ Θεσ/νίκης Σ. Κούβελα
(ΝΔ), Ηλείας Ι.Σκουλαρίκη (ΠΑΣΟΚ), Ροδόπης Α. Μεχµέτ
(ΠΑΣΟΚ). τόµ. Γ’, σ. 1001.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς,
διαβίβασε στη Βουλή µηνυτήρια αναφορά κατά των πρώην
Υπουργών Δ. Δηµοσθενόπουλου, Ν. Αθανασόπουλου, Γ.
Πέτσου και Δ. Τσοβόλα. τόµ. Δ’, σ. 555.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
διαβίβασε στη Βουλή, µηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Άµυνας Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. Δ’, σ. 555.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
διαβίβασε, στη Βουλή πόρισµα προκαταρκτικής εξέτασης
και τη σχετική δικογραφία κατά των Υπουργών Εξωτερικών, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, κατά τον
χρόνο διεξαγωγής της σχετικής ερεύνης. τόµ. Δ’, σ. 555.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών: Γ. Καρατζαφέρη, Α. Μαντέλη, Α. Σκυλλάκου, Ι.
Τσεκούρα, Κ. Τσίµα, Γ. Λιάνη. τόµ. Δ’, σ. 700.
Ορκωµοσία του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Κ. Σπυριούνη (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Δ’, σ. 1009.
Συζήτηση επί προσωπικών θεµάτων του Βουλευτή Ε. Βενιζέλου και Φ. Ιωαννίδη. τόµ. Ε’, σ. 1716, 1717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Παυλίδη. τόµ. Ε’, σ. 1772, 1775, 1777.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Χ. Παπουτσή. τόµ. Ε’, σ. 1777.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς
διαβίβασε πόρισµα του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, σχετικώς µε τους πρώην και νυν Υπουργούς Εµπορικής
Ναυτιλίας. τόµ. Ε’, σ. 1896.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου, Ι. Τσεκούρα, Κ.
Τσίµα. τόµ. Ε’, σ. 1958.
Ορκωµοσία του Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑΣΟΚ) Β.
Παπανικόλα. τόµ. Ε’, σ. 2102.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου, Ι. Τσεκούρα, Κ. Τσίµα. τόµ. Ε’, σ.
2113, 2126.

Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Κ. Μητσοτάκη, Α. Βούλγαρη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2333.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής, για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Γ. Τσούρνου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2511.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Α. Βούλγαρη, Κ. Μητσοτάκη, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ζ’, σ. 3509, 3580,
3583.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Μ. Δαµανάκη, Κ. Τσίµα, Κ. Τασούλα. τόµ. Ζ’, σ. 3532.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Ε. Παπαγεωργόπουλου. τόµ. Ζ’, σ. 3727.
Ανακοίνωση και συζήτηση για την εγκληµατική επίθεση
εναντίον του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλη
Μιχαλολιάκου. τόµ. Η’, σ. 3940.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γκ. Γκαλήπ, Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Η’, σ. 4164.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ι. Πατάκη, Βουλευτή Λάρισας, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επειδή αναλαµβάνει καθήκοντα Ευρωβουλευτού.
τόµ. Η’, σ. 4329.
Ορκωµοσία του Βουλευτή Λάρισας (ΚΚΕ) Δ. Τσιόγκα.
τόµ. Η’, σ. 4371.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Α. Τσιπλάκου. τόµ. Θ’, σ. 4975.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Π. Βαρδίκου. τόµ. Θ’, σ. 5600.
Αιτήσεις εισαγγελικής αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ. Δ. Κοσσυβάκη και Παπαδόπουλου. τόµ. Ι’, σ.
6032.
Συζήτηση επί των αιτήσεων άρσεως της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γκ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,
Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6111.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων εισαγγελικής αρχής για
την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π.Βαρδίκου, Γκ.
Γκαλήπ, Μ.Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα, Κ. Τσίµα, Κ. Τσιπλάκου, Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Ι’, σ. 6378, 6388.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Δ. Ρέππα και Γ. Φλωρίδη. τόµ. ΙΒ’, σ. 78687869.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Βαρβιτσιώτη. τόµ. ΙΒ’, σ. 7899.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
διαβίβασε στη Βουλή έγκλιση κατά του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων Π. Ευθυµίου. τόµ. ΙΒ’, σ.
7968.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Κατσαρού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8061.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Τρυφωνίδη. τόµ. ΙΒ’, σ. 8147. Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Λέγκα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8147.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Θ. Πάγκαλου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8447.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από
πυρκαγιές του 2000 γ) Εγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες
εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ)
Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
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της ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Κοσσυβάκη, Θ. Πάγκαλου,
Σ. Παπαδόπουλου, Δ. Ρέππα, Γ. Φλωρίδη. τόµ. ΙΓ’, σ.
8807.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Π. Καµµένου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9093.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Π.
Παυλόπουλου. τόµ. ΙΔ’, σ. 39.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Μαγκριώτη. τόµ. ΙΔ’, σ. 63.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Ν. Κατσαρού. τόµ. ΙΔ’, σ. 253.
Ορκωµοσία του βουλευτή Καβάλας Ν. Στρατηλάτη (ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ’, σ. 357.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. ΙΔ’, σ. 439, 441.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Βύρωνα Πολύδωρα. τόµ. ΙΕ’, σ. 1048.
Ορκωµοσία των Βουλευτών: Β’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ) Γιάννη Καψή, Περ. Ν. Αττικής (Ν.Δ.) Αθανάσιο Μπούρα, Κοζάνης (ΠΑΣΟΚ) Ηλία Βλαχόπουλο και Α’ Πειραιώς (Ν.Δ.)
Πέτρο Μαντούβαλο. τόµ. ΙΕ’, σ. 1243.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα διάλυσης της
Βουλής, προκήρυξης εκλογής Βουλευτών και σύγκλησης
της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 1.
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α’ Συνόδου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής της
Ι’ Περιόδου Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 3.
Εκλογή του Α. Κακλαµάνη ως Προέδρου της Βουλής της
Ι’ Περιόδου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής και εναρκτήριου
λόγου του . τόµ. Α’, σ. 7-10.
Ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής
της Ι’ Περιόδου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής και εκλογή
του Α. Κακλαµάνη ως Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 7.
Εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Έγκριση του Σώµατος για σύµπτυξη των ψηφοφορίων
(άρθρο 8 του Κ.τ.Β) για την εκλογή των µελών του Προεδρείου. τόµ. Α’, σ. 13.
Συζήτηση επί του Κανονισµού και απόφαση του Σώµατος
, σχετικά µε τον τρόπο κατάρτισης του καταλόγου των οµιλητών και το χρόνο οµιλίας κατά τη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α’, σ. 15, 23.
Ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 150.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’, Β’, Γ’ σύνθεση). τόµ. Β’, σ. 1.
Απόφαση της Βουλής για παράταση λειτουργίας του Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής. τόµ. Γ’, σ. 575.
Αναφορά στις πρόσφατες πυρκαγιές και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
707, 708.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Γ’, σ. 776.
Εγκαίνια του παιδικού σταθµού της Βουλής. τόµ. Γ’, σ.
991.
Συζήτηση σχετικά µε την ναυτική τραγωδία της
26.9.2000 και έκφραση συλλυπητηρίων για τα θύµατα του
ναυαγίου. τόµ. Γ’, σ. 1031, 1032.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της

Βουλής (µέρος κοινοβουλευτικό). τόµ. Δ’, σ. 588.
Ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµή των Ελλήνων
Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων 2000. Απονοµή
των µεταλλίων της Βουλής. τόµ. Δ’, σ. 833, 836.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της Νέας Δηµοκρατίας, για σύσταση εξεταστικής Επιτροπής, για
να ερευνήσει σε βάθος παραλείψεις που οδήγησαν στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’, σ.
886, 922.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 939,
941, 958.
α. Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999.
β. Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’,
σ. 1177, 1190.
Ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων
Παραλυµπιακών των Παραλυµπιακών Αγώνων του 2000.
Απονοµή και επίδοση µεταλλίων. τόµ. Ε’, σ. 2095.
Συζήτηση για την επέτειο της συµπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωµάτωση της Θράκης στον Κορµό του Ελληνικού Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2555.
Ανακοινώνεται η τέλεση των εγκαινίων της Έκθεσης της
Βουλής «για τα ογδόντα χρόνια από την απελευθέρωση της
Θράκης και την ενσωµάτωσή της στον Εθνικό κορµό», από
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. ΕΣτ’, σ. 2668.
Ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων της Βουλής από
τη Συµπολίτευση. τόµ. Ζ’, σ. 3580, 3583.
Πρόταση αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». (Συζήτηση-Απόφαση). τόµ. Η’, σ. 3971, 3973.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης µε θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Η’, σ. 4036.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ι. Πατάκη, Βουλευτή Λάρισας, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επειδή αναλαµβάνει καθήκοντα Ευρωβουλευτού.
τόµ. Η’, σ. 4329.
Απόφαση της Βουλής σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης στην πρόταση κατηγορίας του Κόµµατος της Νέας
Δηµοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για
υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και στον
πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4375.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο και χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας και των τροπολογιών αυτού. τόµ. Η’, σ. 4478.
Ανακοινώνεται ψήφισµα συνεργαζόµενων Οργανώσεων
κατά της αναθεώρησης των άρθρων 24, 94, 95, 100 του
Συντάγµατος, που αναφέρονται κυρίως στην προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. Η’, σ. 4608.
Ανακοινώνεται πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
για την επανασύσταση και επαναλειτουργία της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του προβλήµατος των ναρκωτικών. Έγκριση του Σώµατος για τη σύστασή της. τόµ. Θ’, σ.
5282.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του
για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα:»τη διερεύ-
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νηση των ευθυνών για την έκδοση παράνοµων διοικητικών
πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». (Απερρίφθη). τόµ. Θ’, σ. 5282, 5328.
Συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ.
5751.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ.Καραµανλή για τον εορτασµό της Ηµέρας της
Γυναίκας. τόµ. Ι’, σ. 5753.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στη Βουλή από τον Πρόεδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του οικονοµικού έτους 1998. τόµ. Ι’, σ.
5864.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων εισαγγελικής αρχής για
την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π.Βαρδίκου, Γκ.
Γκαλήπ, Μ.Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα, Κ. Τσίµα, Κ. Τσιπλάκου, Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Ι’, σ. 6378, 6388.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παράνοµη
διαµονή και αµφίεση στην Αίθουσα συνεργάτη του Υπουργού. τόµ. Ι’, σ. 6600.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Συνήγορας του Πολίτη υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το έτος 2000 σύµφωνα
µε το άρθρο 3 του ν. 2477/97. τόµ. Ι’, σ. 6600.
Συζήτηση επί διαδικαστικών θεµάτων στην προ της ψηφοφορίας συζήτηση επί των αναθεωρήτεων διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6728-6755.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
διαβίβασε στη Βουλή έγκλιση κατά του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων Π. Ευθυµίου. τόµ. ΙΒ’, σ.
7968.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογιών άσχετων προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8170-8175.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8211.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε θέµα: «Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8242.
Συζήτηση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 132 Α’
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του ετήσιου πορίσµατος της
Διακοµµατικής Εθνικής Επιτροπής σχετικά µε τον έλεγχο
της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. τόµ. ΙΓ’,
σ. 8871.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη χρήση τρίτης ηµέρας συνεδρίασης, για τη συζήτηση των τροπολογιών και προσθηκών σε άρθρα, του νοµοσχεδίου του
Υπ.Υγείας και Πρόνοιας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8959.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαγραφή επίκαιρης ερώτησης, λόγω κωλύµατος των αρµοδίων Υπουργών και Υφυπουργών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8966.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα
επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ.
8972.
Συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Α. Παπαρήγα µε θέµα: Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα
υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9240.
Οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Απόδηµου Ελληνισµού,
Θεσµών και Διαφάνειας και Αποτίµησης Τεχνολογίας, κα-

ταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9562.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση
του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Θέρος
2001-Α, Β, Γ Σύνθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 1.
Απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Θέρος 2001-Α’ Σύνθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 4.
Συζήτηση επί του Κανονισµού (άρθρο 66 παρ.8). τόµ.
ΙΔ’, σ. 62.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο και χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση
διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών....».
τόµ. ΙΔ’, σ. 232.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος µε τη διανοµή τροποποιήσεων επί των άρθρων συζητούµενου νοµοσχεδίου.
τόµ. ΙΔ’, σ. 326, 387, 388.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την οργάνωση των συζητήσεων των νοµοσχεδίων σύµφωνα µε το
άρθρο 107 Κ.τ.Β. τόµ. ΙΔ’, σ. 405, 406.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε διακοπή
της συνεδρίασης κατά τη συζήτηση νοµοσχεδίου. τόµ. ΙΔ’,
σ. 439, 440.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. (Θέρος 2001-Β’ Σύνθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 487.
Οµιλίες για την επέτειο της αποκατάστασης της δηµοκρατίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 547.
Συζήτηση επί του Κανονισµού για την έναρξη των συνεδριάσεων του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΔ’, σ. 676.
Απόφαση της Βουλής για µεταφορά της συνεδρίασης της
Παρασκευής 31 Αυγούστου τη Δευτέρα 27 Αυγούστου. τόµ.
ΙΕ’, σ. 745.
Ανακοινώνεται η συκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του
Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Γ’ Σύνθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 901.
Αναφορά του Πρόεδρου της Βουλής Α. Κακλαµάνη στα
τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
(Η.Π.Α.). τόµ. ΙΕ’, σ. 1001.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα συλλυπητήρια επιστολή του
Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη πρός τον Πρόεδρο Bush, σχετικά µε τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1002.

Γ
ΓΑΛΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας για την
επανεισδοχή των προσώπων σε µη νόµιµη κατάσταση. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5367, τόµ. ΙΓ’, σ. 8648.
ΓΑΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού στα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης ότι θα ρυθµιστεί νοµοθετικά υποχρεωτικός ο πολιτικός γάµος και ο θρησκευτικός να είναι προαιρετικός. τόµ. ΙΓ’, σ. 8835.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση και
την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Παπαδόπουλος, Μ. Σαλµάς, Αν. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Γαρουφαλιάς,
Θ. Δηµοσχάκης, Μ. Χαλκίδης, Γ. Καλός, Σ. Καλαντζάκου).
τόµ. Ε’, σ. 1841.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΓΣΕΕ)
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και της Ανώτατης Διοικούσας Επιτροπής Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) σχετικά µε τη διατήρηση του δηµοσίου κοινωνικού και καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, την οικονοµική υποστήριξη
της και την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση του
ασφαλιστικού συστήµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ.Ε.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αναφερόµενα στην προµήθεια ασυρµάτων από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. τόµ. Α’, σ. 381.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9460.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Τροποποίηση των διατάξεων του
ν.1577/1985» «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 160, 286, 351, 388, 451, 472.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικα µε την έξαρση της ναζιστικής βίας στη Γερµανία, τις ενέργειες του Υπουργείου για την προστασία των
Ελλήνων µεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2963.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα θύµατα της Γερµανικής Κατοχής. τόµ. Ι’, σ. 6549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9543.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Προωτοκόλλου τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής συνεργασίας
στον τοµέα της Γεωργίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας και της υφαλµύρωσης σε περιοχές της Λακωνίας. τόµ. Η’, σ. 4435.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-

γίας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην προώθηση, πιστοποίηση και στον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2745.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
4475.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη συµµετοχή του Προέδρου του Μαυροβουνίου στη
Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις δυτικές βαλκανικές
χώρες στο Ζάγκρεµπ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου, Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε τις επιπτώσεις από
τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τη λήψη µέτρων προστασίας των πληθυσµών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της µόλυνσης που προκάλεσαν οι βοµβαρδισµοί του
ΝΑΤΟ, στη Γιουγκοσλαβία. τόµ. Ζ’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων φρούτων και
λαχανικών από τις βοµβαρδισµένες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας. τόµ. Η’, σ. 4154.
ΓΚΛΑΒΕΡΒΕΛ Καβάλας Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 418.
ΓΟΥΝΑ-ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποιϊας. τόµ. Θ’, σ. 5341.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων σε διδακτικό προσωπικού του Γυµνασίου Γαλατά. τόµ. Δ’, σ. 725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόβληµα
στέγασης του 1ου Εσπερινού Γυµνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1797.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση δηµόσιας έκτασης από το «Κτήµα Οµορφοκκλησιάς» για την
κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες». τόµ. Θ’, σ. 5230.
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον αποκλεισµό γυναικών από τις
παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Ι’, σ.
5749.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 169.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ.
5751.Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ.Καραµανλή για τον εορτασµό της Ηµέρας της
Γυναίκας. τόµ. Ι’, σ. 5753.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει αναλογικά τις προσαυξήσεις για τις
καθυστερηµένες οφειλές προς το δηµόσιο. τόµ. Η’, σ.
4200.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που προέκυψαν µε την εφαρµογή του νόµου
για τη ρύθµιση των χρεών από τις τράπεζες. τόµ. Ε’, σ.
1495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τα πανωτόκια, την παράταση της απαγόρευσης των
αναγκαστικών εκτελέσεων µέχρι 31.10.2001 κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 1792.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χορήγηση καλλιεργητικών δανείων
στους αγρότες από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στη χορήγηση αγροτικώνκαλλιεργητικών δανείων, από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ.
Ι’, σ. 6703.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την καλύτερη διαχείριση των πόρων του Υπουργείου.
τόµ. Α’, σ. 192.
Τροπολογίες που αφορά τις δαπάνες του Υπουργείου
Παιδείας. τόµ. Γ’, σ. 911.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για παράταση της προθεσµίας για την περάτωση και παραλαβή των έργων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. τόµ. Δ’, σ. 1169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον προσδιορισµό του αρµοδίου κρατικού οργάνου, για την
έκδοση και εκτέλεση πράξης κατεδαφίσεως αυθαιρέτων σε
δασικές εκτάσεις. τόµ. Ε’, σ. 1954.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα δάση το θέρος του 2000 και τα
µέσα αποκατάστασης των ζηµιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος, Α. Χειµάρας, Α. Δαβάκης, Α. Βαρίνος, Κ.
Τασούλας, Α. Νάκος, Μ. Χαλκίδης, Σ. Καλογιάννης,Γ. Κα-

λαντζής, Σ. Σπύρου, Σ. Δήµας, Α. Παπαληγούρας, Π. Σκανδαλάκης, Ζ. Μακρή, Σ. Καλατζάκου, Ε. Παπανικολάου, Ι.
Λαµπρόπουλος, Α. Γιαννόπουλος, Η. Καλλιώρας). τόµ. Η’,
σ. 4239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να κηρυχθεί
η περιοχή Δαδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου ως Εθνικό Πάρκο.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8755.
ΔΑΣΚΑΛΟΙ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
ΔΕΠΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ)
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους προέδρους
και δηµάρχους των καταργηθέντων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8914.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ενίσχυση της οικογένειας και την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος. τόµ. Α’, σ. 279.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της Χώρας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός,
Ε. Βλασσόπουλος, Ι. Βάϊνας, Σ. Βρέντζος, Π. Αντωνακόπουλος). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 477,
τόµ. Ε’, σ. 1545, τόµ. ΣΤ’, σ. 2539.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για το βιολογικό καθαρισµό των αστικών
λυµµάτων της Θεσσαλονίκης προκειµένου να καθαρισθεί ο
Θερµαϊκός Κόλπος. τόµ. Α’, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του Μετρό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 383.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης, Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων
στο Δήµο Ακρωτηρίου Ν. Χανίων». (ΦΕΚ 152Α/30-62000). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 575, τόµ.
Δ’, σ. 1096, 1121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση λειτουργίας του νέου χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του Δήµου Κατερίνης κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επιλύσει το πρόβληµα της
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οικιστικής δόµησης της πόλης της Ναυπάκτου. τόµ. Η’, σ.
4437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των φορέων του Δήµου Περιστερίου για την ανέγερση νέων κτιρίων για το 10ο Λύκειο, το 11ο και 17ο Γυµνάσιο. τόµ. Η’, σ. 4741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για µείωση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι’, σ. 6039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την εκτέλεση των αναγκαίων
έργων στο λιµάνι του Δήµου Ευδήλου Ικαρίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση µε αυτό. τόµ. Ι’, σ. 6254.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 758, 1031, 1063, 1087, 1099,
1100.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Οµιλίες για την επέτειο της αποκατάστασης της δηµοκρατίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 547.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυα για οικονοµική και τεχνική συνεργασία». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5237, τόµ. Ι’, σ. 6316.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την οικοδόµηση του οικοπέδουΘών, στη συµβολή των οδών
Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 653.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 477,
τόµ. Γ’, σ. 575, 609, 637, 667, 705, 743, 744.
Συζήτηση επερώτησης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης
κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Δαβάκης, Θ. Βασιλείου,
Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Λεονταρίδης, Ν. Κατσαρός, Α.Παπακώστα, Β. Πολύδωρας). τόµ. ΣΤ’, σ. 2211.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2594, 3011, τόµ. Ζ’, σ. 3522, 3581, 3728.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή του Ατµοηλεκτρικού
Σταθµού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7945.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-

πτυξης, σχετικά µε την παραίτηση της Διοίκησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ). τόµ. Α’, σ. 445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης του στελεχιακού
δυναµικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ)
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2891.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την εγγραφή στον Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης ΟΑΠ-ΔΕΗ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ. Κωστόπουλος του Ν., Γ. Σαλαγκούδης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Α. Λιάσκος, Β. Βύζας, Μ. Παπαδόπουλος, Π. Τατούλης, Α. Χειµάρας, Κ. Καραµπίνας, Γ. Αλογοσκούφης, Γ.
Βουλγαράκης, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. Η’, σ. 4742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετκά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για καθιέρωση από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) µειωµένου τιµολογίου για τους σεισµοπαθείς. τόµ. Θ’, σ.
5032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) να διακόψει την παροχή
ρεύµατος στους καταυλισµούς των σεισµοπλήκτων στην
Μεταµόρφωση Αττικής κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5668.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Β. Βύζας, Δ. Κωστόπουλος, Π. Τατούλης, Ν. Κορτσάρης, Ζ. Μακρή, Π. Ψωµιάδης, Ι. Παπαθανασίου, Γ.
Βουλγαράκης). τόµ. ΙΒ’, σ. 7769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή του Ατµοηλεκτρικού
Σταθµού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου προς την Αλεξανδρούπολη και της γραµµής υπερυψηλής τάσης από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9099.
Συζήτηση επίκαριης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη του υδροηλετκρικού έργου
Τεµένους-Παρανεστίου του Νοµού Δράµας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(ΔΕΗ). τόµ. ΙΓ’, σ. 9177.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση συµπλήρωσης της θέσεως του διευθύνοντος συµβούλου στα «Ελληνικά Πετρέλαια» και στη «Δηµόσια Επιχείρηση Παραγωγής Αερίου».
τόµ. Δ’, σ. 695.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Καραµανλής και 50
Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ.
Γ’, σ. 793, 820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ένταξη
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των έργων του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Δ’, σ. 981.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητος Υπ. Οικονοµίας και Οικο-
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νοµικών: «Για τη διαφάνεια στον τοµέα των συµβάσεων των
Δηµοσίων Έργων και των προµηθειών του Δηµοσίου µε
τρίτους». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π.Κρητικός, Σ. Παπαθεµελής, Α.Χρυσανθακόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
1293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πορεία του έργου της ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων ολοκλήρωσης του έργου εκτροπής του Αχελώου ποταµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2606.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για
διακοπή των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταµού κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2925.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή του έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Γ. Τρυφωνίδης, Κ. Καραµπίνας, Κ. Τασούλας,
Σ. Καλογιάννης, Α. Μπέζας, Ν. Αγγελόπουλος, Μ. Σαλµάς,
Α. Καραµανλής, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. Η’, σ. 4709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων στην χωµατερή Κουρουπητού
Χανίων, την άρση της επιβληθείσας ποινής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή της ζεύξης του Μαλιακού Κόλπου, τις διαδικασίες κατασκευής της παράκαµψης Αγίου Κωνσταντίνου
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάληψη από την Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» , της ανέγερσης των κτιρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή της γέφυρας της Νέας Ποτιδαίας Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9101.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα ολυµπιακής
φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 890, 1109, 1181,
1205, 1265.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση εκτέλεσης των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το αντιπληµµυρικά έργα στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των πληγέντων από τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ.

3005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην κατασκευή του αντιπληµµυρικού έργου του Βορβά και του αρδευτικού της Γλυκόβρυσης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8969.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εθνικής στρατηγικής για τη
διαχείριση του υδάτινου δυναµικού της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην κατασκευή του αντιπληµµυρικού έργου του Βορβά και του αρδευτικού της Γλυκόβρυσης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8969.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του εθνικού δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον σχεδιασµό της κατασκευής του παραλιακού οδικού άξονα Δυτικής Ελλάδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία της παράκαµψης της Πάτρας, της Εθνικής Οδού Αθηνών-ΠάτραςΠύργου. τόµ. Η’, σ. 4230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε να επιτευχθεί η οδική σύνδεση του
νοµού Άρτας µε τη Θεσσαλία. τόµ. ΙΓ’, σ. 8995.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών
για τη δηµοπράτηση του έργου Αυχή Αγκαθιά-Χαµέλι του
Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). τόµ. ΙΓ’, σ. 9038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της Ιόνιας Οδού στο τµήµα από Ζαχάρω-Καλό Νερό κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9174.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη του υδροηλεκτρικού έργου
Τεµένους-Παρανεστίου του Νοµού Δράµας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(ΔΕΗ). τόµ. ΙΓ’, σ. 9177.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ (Δ.Ο.Υ.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Σ. Χατζηγάκης, Θ. Σκρέκας, Ν. Λέγκας). τόµ.
Ε’, σ. 2018.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Μέτρα για την πρστασία της δηµόσιας υγείας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ.Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης,
Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ε. Παπανικολάου, Ι. Χωµατάς, Ν. Κα-
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κλαµάνης). (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 4781.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εντάξει στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου και τους χώρους που ανήκουν σε κοινωφελείς οργανισµούς, για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4639.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-’Ιδρυση Εθνικού
Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 227, 490, 525, 577, 597.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΟΥ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που
προέκυψαν µε την εφαρµογή του Προεδρικού Διατάγµατος
για την αναδιάταξη των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(ΔΟΥ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2507.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος
ΤΑΧΙΣ για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων
και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας. (Επερωτώντες
βουλευτές: Α. Ρεγκούζας, Δ.Ν. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας,
Σ. Δαϊλάκης, Η. Καλλιώρας, Α. Τσιπλάκος, Ε.Χαϊτίδης, Ν.
Νικολόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2612.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στο κόστος που επιβαρύνει
τις οικογένειες για είσοδο των παιδιών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, λόγω της προσφυγής στην παραπαιδεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµερώσης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αφορούν την έναρξη παρουσίας του τηλεοπτικού τηλεπαιχνιδίου «Μεγάλου Αδελφού» από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9013.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ενηµέρωση των Ελλήνων δηµοσιογράφων για τους ενδεχόµενους
κινδύνους στην υγεία τους, κατά τις αποστολές τους στο
Κόσσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3908.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΓ’, σ. 8933,
8972, 9044.
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή του Ατµοηλεκτρικού
Σταθµού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την αποπεράτωση του Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8012.

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των κοινοτικών
πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ. 4440.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την ενεργοποίηση
της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Συντάγµατος». (Προτείνων Βουλευτής: Π. Κρητικός). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ.
811.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την έκδοση νόµου για την υλοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου
44 του Συντάγµατος, το οποίο αφορά προκήρυξη δηµοψηφίσµατος για κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 2666.
ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στις διασταυρώσεις της παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών-Θεσσαλονικης στο ύψος της Φθιώτιδας.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9000.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον διορισµό
εκπαιδευτικών µουσικής αγωγής στα δηµόσια σχολεία. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7916.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποβολή
µαθητών του 1ου Γυµνασίου Λάρισας, επειδή συµµετείχαν
σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παραποµπή σε δίκη, ατόµων που
συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις
των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, λόγω των εξαγγελιών του Υπουργού Υγείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρέδρο του Κ.Κ.Ε. Α. Παπαρήγα, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης να νοµοθετήσει τις διαδικασίες για την αντιµετώπιση των διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6468.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
για την επανασύσταση και επαναλειτουργία της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του προβλήµατος των ναρκωτικών. Έγκριση του Σώµατος για τη σύστασή της. τόµ. Θ’, σ.
5282.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συστάσεως και συγκρότηση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Θ’, σ. 5664.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του ετήσιου πορίσµατος της
Διακοµµατικής Εθνικής Επιτροπής σχετικά µε τον έλεγχο
της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. τόµ. ΙΓ’,
σ. 8871.
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (ΠΔ-ΝΔ)
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Ανακοινώνεται το Προεδρικό Διάταγµα διάλυσης της
Βουλής, προκήρυξης εκλογής Βουλευτών και σύγκλησης
της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής. τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα τα Π.Δ. 140 και 141 περί
αποδοχής της παραιτήσεώς του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
και των µελών της Κυβέρνησής του. τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Π.Δ. 106 και 107 περί
αποδοχής των παραιτήσεων µελών της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη και διορισµού υπηρεσιακών Υπουργών. τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Π.Δ. 142 και 143 περί
διορισµού του Κ. Σηµίτη ως Πρωθυπουργού και των µελών
της Κυβέρνησής του. τόµ. Α’, σ. 12.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που
προέκυψαν µε την εφαρµογή του Προεδρικού Διατάγµατος
για την αναδιάταξη των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(ΔΟΥ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης σε ότι αφορά το προεδρικό
διάταγµα για τη «γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5831.

Σχολείου Στούπας Μεσσηνίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8397.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από άναρχη τοποθέτηση των διαφηµιστικών πινακίδων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταγγελία της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών για παραπλανητική τηλεοπτική διαφήµιση της Τράπεζας EUROBANK κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη διευθέτηση των προβληµάτων που
προκύπτουν από την άτακτη εµφάνιση των διαφηµιστικών
πινακίδων στο οδικό δίκτυο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8581.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 758, 1031, 1063, 1087, 1099,
1100.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών
ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 800, 983, 993, 1018, 1024.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος,
της ενέργειας των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών
σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 811, τόµ. Δ’, σ. 659, 818, 847,
939, 940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την παραποµπή σε δίκη, ατόµων που
συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την Ίδρυση Εφετείου και Πρωτοδικείων
στο Νοµό Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 3644.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 4802.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής
διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές
δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». (Κατάθεση). τόµ. Θ’,
σ. 5449.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ίδρυση
νέου Εφετείου στον άξονα Θεσσαλονίκης-Θράκης. τόµ. Θ’,
σ. 5630.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαοσύνης,
σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Ανδρεουλάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Κ.
Τσιπλάκης, Χ. Ζώη, Π. Παπαναγιωτόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Ζ. Μακρή, Ι. Λαµπρόπουλος, Β. Τσίπρας, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Ν. Κατσαρός, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Α. Νεράντζης, Θ. Αναγνωστόπουλος). τόµ. ΙΒ’, σ. 7947.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής
διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές
δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των φορέων του Δήµου Περιστερίου για την ανέγερση νέων κτιρίων για το 10ο Λύκειο, το 11ο και 17ο Γυµνάσιο. τόµ. Η’, σ. 4741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δηµοτικού

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου του 4ου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άρτας. τόµ. Ε’, σ. 1542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόβληµα
στέγασης του 1ου Εσπερινού Γυµνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1797.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το διορισµό του Μάικλ Νάιτ στη Συντονιστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για
την παρακολούθηση της πορείας των Ολυµπιακών Αγώνων
της Αθήνας. τόµ. Ε’, σ. 1577.
ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
περί Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου
περί διαφθοράς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9022.
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τόµ. ΙΒ’, σ. 8015, 8053, 8062, 8169, 8401, 8403.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8192.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από
αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8602.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Έκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιούνης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 622, όµ. ΙΕ’, σ. 827, 859, 903, 1006, 1364.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΕ’, σ.
1006, 1364.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων της
Γραµµατείας των Δικαστηρίων. τόµ. Ε’, σ. 1955.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Καβάλας.
τόµ. Ι’, σ. 6291.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαοσύνης,
σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Ανδρεουλάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Κ.
Τσιπλάκης, Χ. Ζώη, Π. Παπαναγιωτόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Ζ. Μακρή, Ι. Λαµπρόπουλος, Β. Τσίπρας, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Ν. Κατσαρός, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Α. Νεράντζης, Θ. Αναγνωστόπουλος). τόµ. ΙΒ’, σ. 7947.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε ττην προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 4802.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής
διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές
δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5449, τόµ. ΙΒ’, σ. 8015, 8053,
8062, 8169, 8401, 8403.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8192.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Έκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». (Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 903.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων». (Συζήτηση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1364.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων στην χωµατερή Κουρουπητού
Χανίων, την άρση της επιβληθείσας ποινής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την συνέχιση της καταβολής του προστίµου που επέβαλε το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη χωµατερή του Κουρουπητού
στα Χανιά. τόµ. ΙΒ’, σ. 8010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να φέρει
στην προσεχή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέµα της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
για την Κύπρο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8614.
ΔΙΚΑΤΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αλλαγή
της διαδικασίας ελέγχου και αναγνώρισης των πτυχίων του
εξωτερικού από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ε’, σ.
1578.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Τροπολογία σχετικά µε την αναπροσαρµογή των αµοιβών των δικηγόρων κατά την παράσταση τους σε δικαιοπραξίες. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8175, 8192.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις αποδοχές του
Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. Ι’, σ. 6601.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 123, 147, 166, 170.
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την περιβαλλοντική εππιβάρυνση που θα δηµιουργηθεί µε
την επέκταση του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο
Πεδίο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Θριάσιο Πεδίο από τη
σχεδιαζόµενη επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 4201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο Πεδίο, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4705.
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την καθυστέρηση υπογραφής της σύµβασης για την ανάπτυξη του ελληνικού
δορυφορικού συστήµατος HELLAS STAT. τόµ. Η’, σ.
4524.
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την καθυστέρηση υ-
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δορυφορικού
ΗELLAS_SAT. τόµ. Ι’, σ. 6600.

προγράµµατος

ΔΡΥΜΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού
Δρυµού του Σουνίου. τόµ. Η’, σ. 4434.
ΔΩΡΕΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη στήριξη,
ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, µέσω των δωρεών και των
χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Ρεγκούζας, Σ. Δαϊλάκης, Η. Καλλιώρας, Δ. Ν.Κωστόπουλος, Ν. Νικολόπουλος,
Θ. Σκρέκας, Α. Τσιπλάκος, Ε. Χαϊτίδης, Κ. Τασούλας, Σ. Καλογιάννης, Γ. Καλαντζής, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Σαλαγκούδης, Γ. Τρυφωνίδης, Α. Νεράντζης, Γ. Αλογοσκούφης,
Π. Παυλόπουλος, Δ. Σιούφας). (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την µη αποδοχή της δωρεάς µηχανολογικού εξοπλισµού Γερµανών Ιατρών για το Κέντρο
Υγείας Αγίου Νικολάου Μάνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1538.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 418.
Ε
ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση του
διασυνοριακού εγκλήµατος και του προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του
Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2512, 2520.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ των Κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική
Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του».(Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από
αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9140, 9181, 9282.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΝΥΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για την αντιµετώπιση ιδιωνύµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά του φυσικού,
δασικού και θαλασσίου περιβάλλοντος». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Π. Κρητικός, Ε. Βλασσόπουλος, Λ. Γρηγοράκος). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 575.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Α. Λοβέρδου σχετικά µε τη λήψη
των απαραίτητων µέτρων για την πάταξη της εγκληµατικότητας. τόµ. Α’, σ. 223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού να προχωρή-

σει σε νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος. τόµ. Α’, σ. 228.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση του
διασυνοριακού εγκλήµατος και του προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του
Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». (Κατάθεση).
τόµ. Ε’, σ. 1664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταστολή
της εγκληµατικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών
στους Δήµους Αχαρνών και Ζεφυρίου Αττικής. τόµ. ΣΤ’, σ.
2138, 2207, 2208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της
οργανωµένης εγκληµατικότητας των ανηλίκων. τόµ. Θ’, σ.
5419.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χρ. Μαρκογιαννάκη, Απ. Ανδρεουλάκου, Αλ. Λυκουρέζου, Κ. Τσιπλάκη, Α.
Μπενάκη-Ψαρούδα, Χ. Ζώη, Ε. Στυλιανίδη, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Π. Φουντουκίδου, Β. Τσίπρα, Θ. Δηµοσχάκη,
Κ. Τασούλα, Σ. Καλογιάννη, Α. Μπέζα, Α. Αγγελή, Ν. Κορτσάρη, Θ. Κατσίκη, Γ. Βλάχου, Αθ. Κατσιγιάννη, Ι. Τζαµτζή.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8098.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη
από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9040, 9054, 9140, 9181, 9282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική συνεργασία του Ευξείνου Πόντου
για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9128.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από
πυρκαγιές του 2000 γ) Εγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες
εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ)
Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Α’ Συνόδου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής της
Ι’ Περιόδου Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 3.
Τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των θυµάτων της
τροµοκρατίας. τόµ. Β’, σ. 397.
Συζήτηση σχετικά µε την ναυτική τραγωδία της
26.9.2000 και έκφραση συλλυπητηρίων για τα θύµατα του
ναυαγίου. τόµ. Γ’, σ. 1031, 1032.
Συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2180.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (βλ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ)
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αλλαγή θεσµικού πλαισίου, που διέπει
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την Εθνική Βιβλιοθήκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2790.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 735, 775, 821.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Σ.Υ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάρθρωση και
τον εσκυγχρονισµό των Στατιστικών Υπηρεσιών κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4202.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στη µεταφορά τραυµατισµένου εργάτη από την
Κάλυµνο στην Τουρκία για νοσηλεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1092,
5185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών
προβληµάτων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). τόµ. Η’, σ. 4236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ι. Χωµατά, σχετικά µε
τις δυνατότητες των ελικοπτέρων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) για επείγουσες αεροµεταφορές
κατά τις νυκτερινές πτήσεις κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της αγοράς
καινούριων ασθενοφόρων για το Εθνικό Κέντρο Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 5796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των λετιουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8968.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τροπολογία σχετικά µε τη δυνατότητα διορισµού ως Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
καθηγητού µέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης. (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8481, 8483.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Λέγκας, Β. Κορκολόπουλος, Γ. Τρυφωνίδης, Α. Μπέζας, Ν. Τσιαρτσιώνης, Γ. Ορφανός, Α. Κατσιγιάννης, Σ. Καλογιάννης, Γ. Τσούρνος, Σ. Τσιτουρίδης).
τόµ. Δ’, σ. 1263.
Τροπολογία σχετικά µε την «Παράταση της προθεσµίας
για τη λεπτοµερή απογραφή και αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, καθώς και για την προετοιµασία του Οργανισµού για την ένταξη της περιουσίας του στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο». τόµ. Ι’, σ. 6632.

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Ρ.Σ.)
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης υπέβαλε την έκθεση πεπραγµένων για το
έτος 1999. τόµ. Α’, σ. 84.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές
και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 998, τόµ.
Ε’, σ. 1701, 1801, 1881, 1924, 2058.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των
προστίµων που επέβαλε το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο, την
τελευταία τριετία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Ζ’,
σ. 3725.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΕΣΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας Θ. Μπακογιάννη,
σχετικά µε την διαµόρφωση ενιαίων θέσεων, για την άσκηση της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής της χώρας µας.
τόµ. Ε’, σ. 1692.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) και
θέσης Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού στο Υπουργείο
Εξωτερικών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας και οι Βουλευτές του κόµµατός του
)(Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2515.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας-δηµόσια νοσοκοµεία. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π.Μελάς, Ε. Παπανικολάου, Αθ. Γιαννόπουλος, Ι. Χωµατάς, Ν. Κορτσάρης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Β.
Μπαρµπαγιάννης, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης).
τόµ. Ε’, σ. 1585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των χρηστών και των θανάτων από τα ναρκωτικά, τη βελτίωση του
συστήµατος πρόληψης, θεραπείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2301.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Αµπατζόγλου,
Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνη, Ασ. Ξηροτύρη-Αικατερίνη, Φ.
Κουβέλης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2389.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και
εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». (Συζήτηση). τόµ. Η’, σ. 3964, 4161, 4478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και
εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2899, τόµ. Θ’, σ. 4805, 4943.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων τροφίµων από τις χώρες της Βαλκανικής, για µόλυνση από τοξικά ή ραδιενεργές ουσίες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον υγειονοµικό έλεγχο των εισαγόµενων
αµνοεριφίων από τρίτες χώρες, στην περίοδο του Πάσχα.
τόµ. Ι’, σ. 6603.
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
«Για το εγγυηµένο ελάχιστο εισόδηµα». (Προτείνοντες Βουλευτές: 50 Βουλευτές του κόµµατος του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2840.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει αναβαθµισµένο το καθεστώς παρέµβασης για την προστασία των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η’, σ. 4737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναδιαπραγµατευτεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση των εθνικών ποσοτήτων για το βαµβάκι και τον καπνό κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8875.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάθεση και την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιµών της µηλοπαραγωγής, της επαρχίας Αγιάς Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3912.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε το συνδυασµό της εφαρµογής του µέτρου, για έκπτωση 50% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, από τα καθαρά έσοδα των
επιχειρήσεων, µε τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να µειώσει τα πρόσθετα τέλη για την
καθυστέρηση πληρωµής των εισφορών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. τόµ. Θ’, σ. 4846.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή του Α. Κακλαµάνη ως Προέδρου της Βουλής της
Ι’ Περιόδου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής και εναρκτήριου
λόγου του . τόµ. Α’, σ. 7-10.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διακαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις
µαθητικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α’, σ. 223.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της από 24 Απριλίου 2000 πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 549.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 123, 147, 166, 170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων καθηγητών στο Λύκειο Νέας Φιγαλείας
Ηλείας. τόµ. Δ’, σ. 693.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο

Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων σε διδακτικό προσωπικού του Γυµνασίου Γαλατά. τόµ. Δ’, σ. 725.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εθνικός διάλογος για την Παιδεία και συγκρότηση σχετικών επιτροπών». (Προτείνοντες Βουλευτές:
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και δεκαεπτά Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 1347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα
διδασκαλίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της αντιστασιακής και κοινωνικής δράσης κατά την χρονική περίοδο
1941-44 των Μητροπολιτών Αντωνίου Ηλείας και Ιωακείµ
Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εκπαίδευσης των παιδιών των τσιγγάνων στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στο κόστος που επιβαρύνει
τις οικογένειες για είσοδο των παιδιών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, λόγω της προσφυγής στην παραπαιδεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσβαση
των αποφοίτων των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) στα Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ). τόµ. Η’, σ. 4640.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6293. (Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ.
ΙΒ’, σ. 7920, 7933, τόµ. ΙΒ’, σ. 8205, 8401, 8413, 8458,
τόµ. ΙΓ’, σ. 8699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στη Β’ και Γ’ Λυκείου στα ιδιωτικά
λύκεια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8546.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσληψη αναπληρωτών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής
Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 576.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ.Ταλιαδούρος, Α. Σπηλιόπουλος,
Γ. Γαρουφαλιάς, Σ. Καλαντζάκου, Μ. Παπαδόπουλος, Μ.
Χαλκίδης, Θ. Δηµοσχάκης, Γ.Καλός). τόµ. Δ’, σ. 988.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς
του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Θ’, σ. 4941.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-
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κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση
κενών θέσεων δασκάλων σε δηµοτικά σχολεία της δυτικής
Αθήνας. τόµ. Θ’, σ. 5336.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πρόσληψης καθηγητών στα σχολεία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ. 235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση των προπαρασκευαστικών τµηµάτων για τους αποφοίτους µαθητές των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων. τόµ. Η’, σ. 4062.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτησηΨήφιση)). τόµ. Η’, σ. 4445, τόµ. Ι’, σ. 6257, 6429, 6551.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τροπολογία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (υπ.αρ.100/31/24.8.2000), σχετικά µε την µετεξέταση
των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 708.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
του επιµισθίου στους καθηγητές που υπηρετούν στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την δίωξη δύο
δασκάλων του 7ου Δηµοτικού Σχολείου Αγρινίου. τόµ. Δ’,
σ. 1170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
διδακτικού προσωπικού στο Λύκειο Κυθήρων. τόµ. Δ’, σ.
1260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πληρωµή
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται στα
Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Πύργου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς του Νοµού Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς
του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Θ’, σ. 4941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον διορισµό
εκπαιδευτικών µουσικής αγωγής στα δηµόσια σχολεία. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
καταγγελίες που αφορούν νόθευση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού για πρόσληψη εκπαιδευτικών στο δηµόσιο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων σε απλήρωτους καθηγητές διαφόρων

ειδικοτήτων. τόµ. ΙΓ’, σ. 9179.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση
κενών θέσεων δασκάλων σε δηµοτικά σχολεία της δυτικής
Αθήνας. τόµ. Θ’, σ. 5336.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών τις ενέργειες για την αλλαγή του κανονισµού
για το λάδι κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή εθνικής προκαταβολής προς
τους βαµβακοπαραγωγούς και ελαιοπαραγωγούς για τις
ποσότητες που παρέδωσαν µέχρι 16.12.1999 κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων εξασφάλισης ικανοποιητικής τιµής για το λάδι. τόµ. Δ’, σ. 985.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου ως προς
το αίτηµα των ελαιοπαραγωγών, να µην παρακρατηθεί η επιπλέον καταβολή των τριάντα (30) δραχµών, κατά την εκκαθάριση της επιδότησης για το λάδι. τόµ. Ε’, σ. 1499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση δηµιουργίας ελαιοκοµικού µητρώου στη χώρα µας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων για την προστασία των παραγωγων λαδιού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3047.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Γ.
Δεικτάκης, Ε. Παπανικολάου, Π. Σκανδαλάκης, Α. Χειµάρας, Ι. Κεφαλογιάννης, Ν. Γκελεστάθης κ.λπ.). τόµ. Ζ’, σ.
3478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει αναβαθµισµένο το καθεστώς παρέµβασης για την προστασία των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η’, σ. 4737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου µέσω τραπεζικού λογαριασµού.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7941.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ανακοινώνεται η κατάθεση στη Βουλή από τον Πρόεδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του οικονοµικού έτους 1998. τόµ. Ι’, σ.
5864.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΓ’, σ. 8933,
8972, 9044.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών
κ. Δηµήτριος Ασπρογέρακας διαβίβασε στη Βουλής, το υλικό που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης για την οικονοµική δραστηριότητα και διαχείριση της
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΔΕΚΑ», Δηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυµος Εταιρεία. τόµ. ΙΕ’, σ.
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1003.
ΕΛΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πληρωµή των ελαιοπαραγωγών βρώσιµης ελιάς για τις ποσότητες που παρέδωσαν και διατέθηκαν
από τη χώρα µας, ως επισιτιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες.
τόµ. Ε’, σ. 1541.
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εκπαίδευση των πληρωµάτων
για τα ελικόπτερα παντός καιρού τύπο «SUPER PUMA».
τόµ. Δ’, σ. 698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών
προβληµάτων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). τόµ. Η’, σ. 4236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ι. Χωµατά, σχετικά µε
τις δυνατότητες των ελικοπτέρων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) για επείγουσες αεροµεταφορές
κατά τις νυκτερινές πτήσεις κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5794.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση της κάλυψης των ζηµιών
στην αγροτική παραγωγή από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ). τόµ. ΙΒ’, σ. 7881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, να αποζηµιώσει τους πληγέντες από παγετό κερασοπαραγωγούς του
Νοµού Πιερίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από παγετό, αµυγδαλοπαραγωγών του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 7917.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την επέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τις εκδηλώσεις στη Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, Π. Παυλόπουλου,
σχετικά µε τη διατήρηση του σηµερινού Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας στη θέση του παρά τις εναντίον του ποινικές διώξεις. τόµ. Α’, σ. 224.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Β’, σ. 498, 517, 545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στις συνεδριάσεις της επιτροπής αγώνα κατά των επεκτάσεων της
«ΠΕΤΡΟΛΑ» στην Ελευσίνα. τόµ. Δ’, σ. 693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη στελέχωση των αστυνοµικών τµη-

µάτων µε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 2011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ως έδρας της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κρήτης των Χανίων Κρήτης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2241.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση επικίνδυνου κακοποιού κατά τη µεταφορά του στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, το θάνατο των δύο αστυνοµικών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα µέτρα εκπαίδευσης των αστυνοµικών, την οργάνωση τµηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 5836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την εξασφάλιση της κατάλληλης αστυνόµευσης των περιοχών Βοτανικού-Ρούφ-Κεραµεικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 8833.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
(βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (ΕΒΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επικείµενη λειτουργία της «ΑΒΥΤ Α.Ε.» (Αχαϊκή Βιοµηχανία Υψηλής Τεχνολογίας) στη
Λεύκα Πατρών στη διασφάλιση του κρατικού χαρακτήρα
της Ελληνικής Βιοµηχανίας ‘Οπλων (ΕΒΟ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6251.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (ΕΤΒΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καταγγελίες κατά του Διοικητή της
Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) σε
σχέση µε την «Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβας (ΑΕΕΧ)» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2964.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αποδυνάµωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), λόγω του νέου Οργανικού σχήµατος των Υπηρεσιών Τουρισµού. τόµ. Θ’, σ. 5133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.),
την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επαναλειτουργία των Λουτρών Κυλλήνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5339.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έξαρση της ναζιστικής βίας στη Γερµανία, τις ενέργειες του Υπουργείου για την προστασία των
Ελλήνων µεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2963.
Συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ.
5751.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ.Καραµανλή για τον εορτασµό της Ηµέρας της
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Γυναίκας. τόµ. Ι’, σ. 5753.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα
άλλα συναφή θέµατα. (Απερρίφθη). τόµ. Ε’, σ. 1742, 1782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης κοινής απόφασης για τον καθορισµό υποδείγµατος ναυλοσυµφώνου που αφορά τα πλοία αναψυχής. τόµ. Θ’, σ. 5420.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για
την Εµπορική Ναυτιλία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανακάλυψη πλακιδίων πλουτωνίου
στην περιοχή Κουρί Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4527.
ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Έκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιούνης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 622, τόµ. ΙΕ’, σ. 827, 859, 903, 1006, 1364.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού Ρυθµιστικής Ενέργειας Τουρισµού και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 364, 389, 403, 425,
455, 469, 479, 545.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση των τροποποιήσεων των VI και XIV εδάφιο Α’ του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας». (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2211.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Β. Βύζας, Δ. Κωστόπουλος, Π. Τατούλης, Ν. Κορτσάρης, Ζ. Μακρή, Π. Ψωµιάδης, Ι. Παπαθανασίου, Γ.
Βουλγαράκης). τόµ. ΙΒ’, σ. 7769.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών
ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΔ’,
σ. 388, 623, 675, 713.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ. Κασσίµης, Β. Βύζας, Ζ. ΜακρήΘεοφίλου, Ν. Τσιαρτσιώνη, Π. Ψωµιάδης, Μ. Παπαδόπουλος, Ν. Κορτσάρης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Π. Τατούλης, Γ. Βουλγαράκης). τόµ. Ε’, σ. 1982.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εκπαίδευση των πληρωµάτων
για τα ελικόπτερα παντός καιρού τύπο «SUPER PUMA».
τόµ. Δ’, σ. 698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για

περαιτέρω βελτίωση στον τρόπο της εκπαίδευσης και διαβίωσης των στρατευµένων νέων. τόµ. Δ’, σ. 1256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επικείµενη υπογραφή της σύµβασης για την αγορά εξήντα αεροσκαφών Eurofighter κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1978.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη µεταφορά
των εγκαταστάσεων του τάγµατος πεζοναυτών, εκτός Χαλκίδας. τόµ. Ε’, σ. 2037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την πτώση του µαχητικού αεροσκάφους F16, τη διερεύνηση των αιτιών για τις συχνές πτώσεις
πολεµικών αεροσκαφών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κύρωση από την Ελληνική Βουλή της Σύµβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών. τόµ. ΣΤ’, σ. 2173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ, σχετικά µε
την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Ζ’, σ. 3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη
χρησιµοποίηση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου,
στα πεδία βολής του στρατού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3852, 3902,
3906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρήση βληµάτων µε απεµπλουτισµένο ουράνιο
στα πεδία βολής του στρατού κ.λπ.\ τόµ. Ζ’, σ. 3906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ή όχι βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου στο πεδίο βολής Λαγκαδά κατά τη διάρκεια της ΝΑΤΟϊκής άσκησης DYNAMIC-MIX
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4065.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
µετοχικών ταµείων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
4408, τόµ. ΙΒ’, σ. 7850, 7883, 8014, 8069, 8071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την µεταφορά σε µονάδα της Λάρισας οχηµάτων της ελληνικής δύναµης στο Κόσοβο για ανακατασκευή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον αποκλεισµό γυναικών από τις
παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Ι’, σ.
5749.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρήση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Σ. Δήµας, Μ. Έβερτ, Σ. Καλαντζάκου, Γ. Καλαντζής,
Π. Καµµένος, Α. Καραµανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Ν. Κορτσάρης, Μ. Λιάπης, Λ. Λυµπερακίδης, Π. Μολυβιάτης, Θ.
Μπακογιάννη, Α. Παυλίδης, Π. Σκανδαλάκης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης). τόµ.
Ι’, σ. 5839.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την πληρωµή του λογισµικού προγράµµατος για
τους πυραύλους PATRIOT κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5861.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Πολυµερούς Συµφωνίας
χρησιµοποίηση του πεδίου βολής βληµάτων του ΝΑΤΟ (Πε-
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δίο βολής Κρήτης-ΠΒΚ) εις τον όρµο Σούδας Κρήτη». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 6050.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τις παρατυπίες σε βάρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας κατά την τελετή των εγκαινίων του αεροδροµίου των Σπάτων. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην υλοποίηση από πλευράς των Ηνωµένων Πολιτειών, του «Εθνικού Αντιπυραυλικού Συστήµατος» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 8387, τόµ. ΙΔ’, σ. 101, 131, 167, 263.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη Σύµβαση 4/97 µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και
της EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. (Επερωτώντες
Βουλυετές: Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης,
Γ. Καλαντζής, Ι. Τζαµτζής, Κ. Καραµανλής, Π. Σκανδαλάκης, Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Η. Καλλιώρας, Ν. Κορτσάρης). τόµ. ΙΒ’, σ. 8587.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λεττονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τοµέα της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9107, 9108.
Τροπολογία σχετικά µε τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, σύζυγοι στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάµεων
και Λιµενικού Σώµατος. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ.
1096.
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε καταγγελίες της Ένωσης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών για ανάρµοστη συµπεριφορά αστυνοµικών σε εργαζόµενους του συγκροτήµατος του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8580.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στη Β’ και Γ’ Λυκείου στα ιδιωτικά
λύκεια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8546.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η’, σ. 4445, τόµ. Ι’, σ. 6257, 6429, 6551.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Τροπολογία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (υπ.αρ.100/31/24.8.2000), σχετικά µε την µετεξέταση
των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 708.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου

να ερευνήσει σε βάθος προβλήµατα, πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν την Ολυµπιακή Αεροπορία στο σηµερινό αδιέξοδο. τόµ. Δ’, σ. 556.
Ανακοινώνεται κατάθεση πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του
κόµµατός του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του ναυαγίου του
EXPRESS ΣΑΜΙΝΑ και διάφορα άλλα συναφή θέµατα.
τόµ. Δ’, σ. 631.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της Νέας Δηµοκρατίας, για σύσταση εξεταστικής Επιτροπής, για
να ερευνήσει σε βάθος παραλείψεις που οδήγησαν στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’, σ.
886, 922.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα
άλλα συναφή θέµατα. (Απερρίφθη). τόµ. Ε’, σ. 1742, 1782.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής και Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση των ευθυνών «για την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Η’, σ. 4744.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του
για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα:»τη διερεύνηση των ευθυνών για την έκδοση παράνοµων διοικητικών
πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». (Απερρίφθη). τόµ. Θ’, σ. 5282, 5328.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών κ.
Δηµήτριος Ασπρογέρακας διαβίβασε στη Βουλής, το υλικό
που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης
για την οικονοµική δραστηριότητα και διαχείριση της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΔΕΚΑ», Δηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυµος Εταιρεία. τόµ. ΙΕ’, σ. 1003.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης για µείωση του
στρατιωτικού εξοπλισµού και τα αποτελέσµατά της στην ισορροπία δυνάµεων Ελλάδος-Τουρκίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9276.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη συµφωνία των Υπουργών Εξωτερικών
Ελλάδας και Τουρκίας να εφαρµόσουν µία δέσµη Μέτρων
Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. τόµ. Ε’, σ. 1956.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) και
θέσης Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού στο Υπουργείο
Εξωτερικών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας και οι Βουλευτές του κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε πληροφορίες προερχόµενες από τα Σκόπια για ενδεχόµενη συµφωνία µε την Ελλάδα, που αφορά
την ονοµασία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ονοµασίας των Σκοπίων, τη δια-
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σφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
5532.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Βαρβιτσιώτης, Π. Μολυβιάτης, Σ.
Δήµας, Μ. Λιάπης, Α. Παυλίδης, Σ. Χατζηγάκης, Ε. Στυλιανίδης, Λ. Λυµπερακίδης, Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Γ.
Καλαντζής, Π. Καµµένος, Ν. Κόρτσαρης, Π. Σκανδαλάκης,
Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης, Α. Καραµανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Θ. Μπακογιάννη). τόµ. Ι’, σ. 5804.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών
ταξί. τόµ. Α’, σ. 249.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου µε χρήµατα
των εργοδοτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3848.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για τον
εκσυγχρονισµό των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, την εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Γ’, σ. 790, 876, 911,
921, 959, 1002.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την αµοιβαία προώθηση
και προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ.
734.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Αλγερίας για την αµοιβαία ενθάρρυνση και προστασία
των επενδύσεων». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 1819.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Αλγερίας γι ατην αµοιβαία ενθάρρυνση και προστασία
των επενδύσεων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2457.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
κυρώσεως της υπ’ αρ.58861/ΥΠΕ/1/00003/1/ν.2601/98/911-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας
GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν. 2601/98», κοινής υπουργικής απόφασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-ψήφιση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 2479, τόµ. Θ’, σ. 4967, 4984.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων
ρυθµίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9194, τόµ. ΙΔ’ σ. 197, 231,
263. 268, 290, 357.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθµόν 58861/ΥΠΕ 100003/1 Ν2601/

98/9.11.2000 υπαγωγή επενδύσεων της υπό σύσταση εταιρίας ΓΚΛΑΒΕΡΒΕΛ Καβάλας Α.Ε. στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων του ν.2601/98 κοινής υπουργικής απόφασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’,
σ. 2479, τόµ. Θ’, σ. 4967, 4984.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων,
ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9194, τόµ. ΙΔ’, σ. 197, 231,
263, 268, 290, 357.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ. Κασσίµης, Β. Βύζας, Ζ. ΜακρήΘεοφίλου, Ν. Τσιαρτσιώνη, Π. Ψωµιάδης, Μ. Παπαδόπουλος, Ν. Κορτσάρης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Π. Τατούλης, Γ. Βουλγαράκης). τόµ. Ε’, σ. 1982.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του
τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α, Λιάσκος, Σ. Σπύρου, Μ. Βαρβιτσιώτης, Β. Τσίπρας, Β. Παππάς, Γ. Δεικτάκης, Α. Φλωρίνης, Α. Παυλίδης, Α. Βαρίνος, Ι. Χωµατάς, Χ.
Μαρκογιαννάκης, Θ.Δηµοσχάκης, Λ. Λυµπερακίδης, Α.
Νακος, Ζ. Μακρή, Ι. Παπαθανασίου). τόµ. Ζ’, σ. 3916.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την εγγραφή στον Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης ΟΑΠ-ΔΕΗ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ. Κωστόπουλος του Ν., Γ. Σαλαγκούδης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Α. Λιάσκος, Β. Βύζας, Μ. Παπαδόπουλος, Π. Τατούλης, Α. Χειµάρας, Κ. Καραµπίνας, Γ. Αλογοσκούφης, Γ.
Βουλγαράκης, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. Η’, σ. 4742.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π.
Ψωµιάδης, Ι. Παπαθάνασιου, Α. Ρεγκούζας, Η. Καλλιώρας, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Ν. Τσιαρτσώνης, Β. Βύζας, Δ.
Κωστόπουλος, Γ. Βουλγαράκης). τόµ. Ι’, σ. 6051.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Β. Βύζας, Δ. Κωστόπουλος, Π. Τατούλης, Ν. Κορτσάρης, Ζ. Μακρή, Π. Ψωµιάδης, Ι. Παπαθανασίου, Γ.
Βουλγαράκης). τόµ. ΙΒ’, σ. 7769.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν
οι βαµβακοπαραγωγοί. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Ν. Κατσαρός, Θ. Σκρέκας, Γ. Καρασµάνης, Θ. Λεονταρίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Α. Νάκος, Θ. Δηµοσχάκης, Σ.
Παπαδόπουλος). τόµ. Α’, σ. 199.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος, Γ. Γαρουφαλιάς, Ι. Τζαµτζής, Μ. Χαλκίδης, Ν. Κορτσάρης, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. Α’, σ. 321.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ε. Μπασιάκος, Γ. Κα-
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ρασµάνης, Α. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος, Ι.
Τζαµτζής, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής, Γ. Δεικτάκης). τόµ. Δ, σ. 730.
Συνέχιση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και την προστασία της δηµόσιας υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Β. Βύζας, Γ. Βουλγαράκης, Ν.
Κακλαµάνης, Α. Αγγελής, Κ. Τσιπλάκης, Γ. Δεικτάκης, Γ.
Καρασµάνης, Θ. Κατσίκης, Α. Κόντος, Ε. Μπασιάκος, Στ.
Παπαδόπουλος, Ε. Ποζύζος, Ι. Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης).
τόµ. ΣΤ’, σ. 2414.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Στριφτάρης, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης,
Γ. Παττάκης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Χ.
Χουρµουζιάδης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2895.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Αγγελής, Ι. Τζαµτζής, Γ. Καρασµάνης, Η. Φωτιάδης, Σ. Παπαδόπουλος, Γ.
Δεικτάκης, Κ. Τσιπλάκης, Ε. Πολύζος, Ε. Μπασιάκος, Α.
Νάκος). τόµ. ΣΤ’, σ. 3049.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Γ. Δεικτάκης, Ε. Παπανικολάου, Π. Σκανδαλάκης, Α. Χειµάρας, Ι.
Κεφαλογιάννης, Ν. Γκελεστάθης κ.λπ.). τόµ. Ζ’, σ. 3478.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα δάση το θέρος του 2000 και τα
µέσα αποκατάστασης των ζηµιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος, Α. Χειµάρας, Α. Δαβάκης, Α. Βαρίνος, Κ.
Τασούλας, Α. Νάκος, Μ. Χαλκίδης, Σ. Καλογιάννης,Γ. Καλαντζής, Σ. Σπύρου, Σ. Δήµας, Α. Παπαληγούρας, Π. Σκανδαλάκης, Ζ. Μακρή, Σ. Καλατζάκου, Ε. Παπανικολάου, Ι.
Λαµπρόπουλος, Α. Γιαννόπουλος, Η. Καλλιώρας). τόµ. Η’,
σ. 4239.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη,
Γ. Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνης, Φ. Κουβέλης) τόµ. ΙΓ’, σ. 8839.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
(Επερωτώντες Βουλευτές: του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ’, σ. 8879.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το πρόβληµα της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΓ’,
σ. 8879.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τα προβλήµατα των βαµβακοπαραγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ε. Μπασιάκος, Ε. Πολύζος,
Π. Φουντουκίδου, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής,
Γ. Δεικτάκης, Γ. Καρασµάνης, Θ. Κατσίκης). τόµ. ΙΓ’, σ.
9215.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χρ. Μαρκογιαννάκη, Απ. Ανδρεουλάκου, Αλ. Λυκουρέζου, Κ. Τσιπλάκη, Α.
Μπενάκη-Ψαρούδα, Χ. Ζώη, Ε. Στυλιανίδη, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Π. Φουντουκίδου, Β. Τσίπρα, Θ. Δηµοσχάκη,

Κ. Τασούλα, Σ. Καλογιάννη, Α. Μπέζα, Α. Αγγελή, Ν. Κορτσάρη, Θ. Κατσίκη, Γ. Βλάχου, Αθ. Κατσιγιάννη, Ι. Τζαµτζή.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8098.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Ανδρεουλάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Κ.
Τσιπλάκης, Χ. Ζώη, Π. Παπαναγιωτόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Ζ. Μακρή, Ι. Λαµπρόπουλος, Β. Τσίπρας, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Ν. Κατσαρός, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Α. Νεράντζης, Θ. Αναγνωστόπουλος). τόµ. ΙΒ’, σ. 7947.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρήση βοµβών και βληµάτων απεµπλουτισµένων ουρανίου στους πολέµους Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Παπαρήγα, Ορ. Κολοζώφ, Α. Σκυλλάκος, Ν. Γκατζής, Λ.
Κανέλλη, Π. Κοσιώνης, Γ. Πατάκης, Σ. Σκοπελίτης, Σ.
Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Η’, σ.
4207.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρήση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Σ. Δήµας, Μ. Έβερτ, Σ. Καλαντζάκου, Γ. Καλαντζής,
Π. Καµµένος, Α. Καραµανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Ν. Κορτσάρης, Μ. Λιάπης, Λ. Λυµπερακίδης, Π. Μολυβιάτης, Θ.
Μπακογιάννη, Α. Παυλίδης, Π. Σκανδαλάκης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης). τόµ.
Ι’, σ. 5839.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη Σύµβαση 4/97 µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και
της EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. (Επερωτώντες
Βουλυετές: Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης,
Γ. Καλαντζής, Ι. Τζαµτζής, Κ. Καραµανλής, Π. Σκανδαλάκης, Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Η. Καλλιώρας, Ν. Κορτσάρης). τόµ. ΙΒ’, σ. 8587.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα
µέτρα για την καταπολέµησή της. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Δ.Ν. Κωστόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Ι. Παπαθανασίου, Ν. Νικολόπουλος, Η. Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Γ. Βουλγαράκης,
Α. Παπαληγούρας, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Δ’, σ. 559.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ.Ν. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Η. Καλλιώρας, Σ. Δαϊλάκης, Ν. Νικολόπολος, Α. Ρεγκούζας, Α. Τσιπλάκος, Ε. Χαϊτίδης, Ε. Κεφαλογιννης, Γ. Βουλγαράκης, Γ. Αλογοσκούφης. τόµ. Ζ’,
σ. 3646.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των κοινοτικών
πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ. 4440.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µαταίωση της Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών της
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ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Α. Βαρίνος, Α.
Γιαννόπουλος, Θ. Κατσίκης, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Α. Σπηλιόπουλος, Π. Τατούλης,
Γ. Καλός). τόµ. Δ’, σ. 700.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ.Ταλιαδούρος, Α. Σπηλιόπουλος,
Γ. Γαρουφαλιάς, Σ. Καλαντζάκου, Μ. Παπαδόπουλος, Μ.
Χαλκίδης, Θ. Δηµοσχάκης, Γ.Καλός). τόµ. Δ’, σ. 988.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση και
την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Παπαδόπουλος, Μ. Σαλµάς, Αν. Σπηλιόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Γαρουφαλιάς,
Θ. Δηµοσχάκης, Μ. Χαλκίδης, Γ. Καλός, Σ. Καλαντζάκου).
τόµ. Ε’, σ. 1841.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη
δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Σπύρου, Α. Βαρίνος, Μ. Βαρβιτσιώτης,
Α. Παυλίδης, Ν. Γκελεστάθης, Γ. Καλός, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος, Α. Νάκος, Ζ. Μαρκή, Α. Μπέζας, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Βασιλείου, Ε. Κεφαλογιάννης, Γ. Δεικτάκης, Π. Ψωµιάδης, Α. Σπηλιόπουλος, Γ. Ορφανός, Γ. Καλντζής, Γ. Παναγιωτόπουλος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λιάσκος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ε. Μπασιάκος,
Α. Τσιπλάκος, Ι. Παπαθανασίου). τόµ. Θ’, σ. 5005.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Βαρβιτσιώτης, Π. Μολυβιάτης, Σ.
Δήµας, Μ. Λιάπης, Α. Παυλίδης, Σ. Χατζηγάκης, Ε. Στυλιανίδης, Λ. Λυµπερακίδης, Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Γ.
Καλαντζής, Π. Καµµένος, Ν. Κόρτσαρης, Π. Σκανδαλάκης,
Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης, Α. Καραµανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Θ. Μπακογιάννη). τόµ. Ι’, σ.
5804.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π.
Φουντουκίδου, Π. Ψωµιάδης, Ε. Χαϊτίδης, Α. Κατσιγιάννης, Μ. Παπαδόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Θ. Δηµοσχάκης,
Λ. Λυµπερακίδης, Κ. Κιλτίδης, Μ. Χαλκίδης, Η. Φωτιάδης,
Θ. Σκρέκας, Σ. Χατζηγάκης, Σ. Παπαδόπουλος, Ν. Κατσαρός, Ν. Κορτσάρης, Β. Πολύδωρος, Π. Παναγιωτόπουλος,
Γ. Βλάχος, Α. Σπηλιόπουλος, Γ. Τρυφωνίδης, Ε. Πολύζος,
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Γ. Καλαντζής, Θ. Κατσίκης, Μ. Γιαννάκου, Θ. Μπακογιάννη, Ν. Γκελεστάθης). τόµ. Ι’, σ. 6514.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την απορρόφηση των
κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον τοµέα
της επαγγελµατικής κατάρτισης. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Μ. Γιαννάκου-Κουτσίου, Γ. Βλάχος, Π. Τατούλης, Γ. Γιακουµάτος, Π. Φουντουκίδου, Π. Παναγιωτόπουλος, Π. Αδρακτάς, Κ. Καραµπίνας, Λ. Λυµπερακίδης). τόµ. Δ’, σ.
1224.

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος, Κ. Καραµπίνας, Π.
Παναγιωτόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Π. Φουντουκίδου, Π. Τατούλης, Π. Αδρακτάς, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. ΣΤ’,
σ. 2644.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος,
Π. Φουντουκίδου, Γ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Βλάχος, Π. Αδρακτάς, Π. Παναγιωτόπουλος, Π. Μελάς, Ε. Παπανικολάου, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. Ι’, σ. 6082.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής
ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Β. Πολύδωρας, Θ. Αναγνωστόπουλος, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Χ. Μαρκογιαννάκης, Π. Παυλόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Α. Νεράντζης, Χ. Ζώης). τόµ. Α’, σ. 417.
Συζήτηση επερώτησης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης
κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Δαβάκης, Θ. Βασιλείου,
Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Λεονταρίδης, Ν. Κατσαρός, Α.Παπακώστα, Β. Πολύδωρας). τόµ. ΣΤ’, σ. 2211.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης»
αλλογενών προσώπων κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ.
Αναγνωστόπουλος, Θ. Μπακογιάννη, Β. Πολύδωρας, Α.
Ανδρεουλάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Α.
Μπενάκη-Ψαρούδα, Χ. Ζώη). τόµ. ΣΤ’, σ. 2861.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής
ευρωστίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νεράντζης, Ε. Πολύζος, Μ. Χαλκίδης, Ι. Τζαµτζής, Γ. Τσούρνος, Α. Λιάσκος, Α. Φλωρίνης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Ζ’, σ. 3697.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την
πρόληψη των πυρκαγιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Β. Πολύδωρας, Θ. Βασιλείου, Ε. Πολύζος, Χ. Μαρκογιαννάκης,
Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Λεονταρίδης, Α. Δαβάκης, Ν. Κατσαρός, Α. Νεράντζης, Α. Παπακώστα, Σ. Κούβελας, Β. Μιχαλολιάκος). τόµ. ΙΓ’, σ. 9546.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών και προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική ασφάλεια στη χώρα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ.
Κασσίµης, Π. Παναγιωτόπουλος, Β. Κορκολόπουλος, Α.
Δαβάκης, Ν. Γκελεστάθης, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Α. Παπαληγούρα). τόµ. Α’, σ. 252.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαληγούρας,
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Ν. Αγγελόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Α. Χειµάρας, Χ. Ζώης,
Μ. Σάλµας, Μ. Κόλλια-Τσαρούχα, Σ. Καλογιάννης). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2184.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στον τοµέα του ΟΣΕ. (Επερωτώντες Βουλευτες: Α. Παπαληγούρας, Μ. Σαλµάς, Ε. Στυλιανίδης, Ν. Αγγελόπουλος, Σ.
Καλαγιάννης, Ζ. Ζωής, Μ. Κόλλια-Τσαρούχα, Α. Χειµάρας). τόµ. Θ’, σ. 5541.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα
µεταφοράς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαληγούρας,
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ν. Αγγελόπουλος, Α. Χειµάρας, Μ.
Σαλµάς, Ε. Στυλιανίδης, Χ. Ζώης, Σ. Καλογιάννης). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8372.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την εξαγορά από τον ΟΤΕ του
20% της Σερβικής TELEKOM. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Παπαληγούρας, Σ. Καλογιάννης, Ε. Στυλιανίδης, Ν. Αγγελόπουλος, Χ. Ζώης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Α. Χειµάρας, Ε.
Παπαγεωργόπουλος, Γ. Ορφανός, Σ. Σπηλιωτόπουλος).
τόµ. ΙΓ’, σ. 9015.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Σ. Χατζηγάκης, Θ. Σκρέκας, Ν. Λέγκας). τόµ.
Ε’, σ. 2018.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος
ΤΑΧΙΣ για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων
και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας. (Επερωτώντες
βουλευτές: Α. Ρεγκούζας, Δ.Ν. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας,
Σ. Δαϊλάκης, Η. Καλλιώρας, Α. Τσιπλάκος, Ε.Χαϊτίδης, Ν.
Νικολόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2612.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Διώρυγας
της Κορίνθου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π. Αδρακτάς, Θ.
Βασιλείου, Α. Δαβάκης, Σ. Δήµας, Σ. Καλαντζάκου, Β.
Κορκολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν.
Νικολόπουλος, Ε. Παπδηµητρίου, Α. Παπαληγούρας, Ε.
Παπανικολάου, Π. Σκανδαλάκης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Π.
Τατούλης, Γ. Τσούρνος). τόµ. ΙΓ’, σ. 8618.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Λέγκας, Β. Κορκολόπουλος, Γ. Τρυφωνίδης, Α. Μπέζας, Ν. Τσιαρτσιώνης, Γ. Ορφανός, Α. Κατσιγιάννης, Σ. Καλογιάννης, Γ. Τσούρνος, Σ. Τσιτουρίδης).
τόµ. Δ’, σ. 1263.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή του έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Γ. Τρυφωνίδης, Κ. Καραµπίνας, Κ. Τασούλας,
Σ. Καλογιάννης, Α. Μπέζας, Ν. Αγγελόπουλος, Μ. Σαλµάς,
Α. Καραµανλής, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. Η’, σ. 4709.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Γ. Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνης, Φ.

Κουβέλης). τόµ. Ι’, σ. 6477.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Τρυφωνίδης, Β. Κορκολόπουλος, Π. Παυλόπουλος, Α. Μπέζας,
Ν. Λέγκας, Ι. Τζαµτζής, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. ΙΒ’, σ. 8126.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το πρόβληµα της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΓ’,
σ. 8879.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας-δηµόσια νοσοκοµεία. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π.Μελάς, Ε. Παπανικολάου, Αθ. Γιαννόπουλος, Ι. Χωµατάς, Ν. Κορτσάρης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Β.
Μπαρµπαγιάννης, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης).
τόµ. Ε’, σ. 1585.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Αµπατζόγλου,
Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνη, Ασ. Ξηροτύρη-Αικατερίνη, Φ.
Κουβέλης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2389.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Γιακουµάτος, Ε. Παπανικολάου, Θ. Δηµοσχάκης, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Σ. Σπύρου, Π.
Ψωµιάδης, Κ. Καραµπίνας, Μ. Σαλµάς, Ι. Χωµατάς, Ν. Αγγελόπουλος, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ.
ΙΒ’, σ. 7982.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, των
κρατών-µελών του Συµβουλίου Ευρώπης για την εισαγωγή
«Ηµέρα του Ολοκαυτώµατος» στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2300.
Συζήτηση για την επέτειο της συµπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωµάτωση της Θράκης στον Κορµό του Ελληνικού Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2555.
Συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ.
5751.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ.Καραµανλή για τον εορτασµό της Ηµέρας της
Γυναίκας. τόµ. Ι’, σ. 5753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την υποβαθµισµένη εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις εκδηλώσεις µνήµης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8871.
Οµιλίες για την επέτειο της αποκατάστασης της δηµοκρατίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 547.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αυξήσει το επίδοµα ανεργίας. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2855.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου, για την καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος
και στους δύο συζύγους. τόµ. Ι’, σ. 6044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταβολή στους πολύτεκνους από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων των οικογενειακών επιδοµάτων, των ισοβίων
συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9455.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριληφθούν και οι αγρότες στους δικαιούχους του επιδόµατος
θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ. 2015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µείωση ή την κατάργηση των πολυτεκνικών επιδοµάτων. τόµ. Θ’, σ. 5037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την κατάργηση των επιδοµάτων των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος παραγωγικότητας στους δασικούς υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων άρσης των αδικιών εις βάρος των αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Εµφυλίου Πολέµου και του Αντιδικτατορικού
Αγώνα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή από τον
Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων του επιδόµατος και της
σύνταξης στις πολύτεκνες µητέρες, ανεξάρτητα από το εισόδηµά τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9538.
Τροπολογία σχετικά µε την αναδιανοµή υπολοίπων από
λογαριασµούς εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 291, 295.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επιστροφή κοινοτικών ενισχύσεων που
είχαν δοθεί στους κτηνοτρόφους. τόµ. Θ’, σ. 5572.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου ως προς
το αίτηµα των ελαιοπαραγωγών, να µην παρακρατηθεί η επιπλέον καταβολή των τριάντα (30) δραχµών, κατά την εκκαθάριση της επιδότησης για το λάδι. τόµ. Ε’, σ. 1499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου µέσω τραπεζικού λογαριασµού.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της προβλεπόµενης από τον
κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδότησης στους
καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων στο Νοµό Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την εξαίρεση αγροτών του Νοµού Ηρακλείου από τη στρεµµατική επιδότηση της σουλτανίνας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8203.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των ηλικιωµένων,
των ανέργων µακράς διάρκειας για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος Κ.Ο. του Συνασπισµού της
Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωσταντόπουλος και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Συζήτηση-απόρριψη (δεν ετέθη σε ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 του
Συντάγµατος). τόµ. ΙΔ’, σ. 552, 576.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9044.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές
από το Δ’ έτος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωση του Παντείου Πανεπιστηµίου. τόµ. Α’, σ. 23.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα µήνυµα της Αυστραλοελληνικής Κοινοβουλευτικής Οµάδας προς τα µέλη της Βουλής
των Ελλήννων από τον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας
Σερ Γουϊλιµα Ντην κατά την επίσκεψή του στο Κοινοβούλιο. τόµ. Α’, σ. 174.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου Κρήτης. τόµ. Α’, σ. 182.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και µαθητές από
το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Μαγούλας Αττικής. τόµ. Α’, σ.
190, 191.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Κέντρου Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων Σερρών
και φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου. τόµ. Α’, σ.
224, 226.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα εκπαιδευτήρια «ΜΑΝΕΣΗ», το 35ο Δηµοτικό
Σχολείο Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 239.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ Δηµοτικό Σχολείο Θέρµης Θεσσαλονίκης, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Ερέτριας της Εύβοιας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Άσπρων Σπιτιών και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Θήβας. τόµ. Α’, σ. 251, 257, 263.
Ανακοινώνεται ότι τη Συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. τόµ. Α’, σ. 281.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ.
Α’, σ. 355.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο και 4ο Δηµοτικό Σχολείο Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Α’, σ. 397.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Σχολείο Χίου, από το 3ο και 7ο Δηµοτικό
Σχολείο του Πύργου Ηλείας και από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γιάννουλης Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 416, 428, 434.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης.
τόµ. Β’, σ. 10.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από την Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 49.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το Γυµνάσιο Ανωγείων του Νοµού Ρεθύµνης. τόµ.
Β’, σ. 223.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Βουλευτές και Γερουσιαστές τοπικών κοινοβουλίων των Η.Π.Α.
και µέλη του STATE REGISTRATIVE LEADERS
FOUNDATION. τόµ. Β’, σ. 299.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από Γυµνάσια της Γαλλίας που διακρίθηκαν στο σχετικό
διαγωνισµό για τα αρχαία ελληνικά. τόµ. Β’, σ. 413.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν διερµηνείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Β’, σ. 425.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του Κέντρου Εκπαίδευσης Κατάρτισης «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».
τόµ. Β’, σ. 466.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Ούγγροι ταχυδροµικοί. τόµ. Γ’, σ. 800.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το πέµπτο δηµοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων. τόµ. Γ’,
σ. 989.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 21ο δηµοτικό σχολείο Περιστερίου και από το Β’
Λύκειο της Ιονίου Σχολής. τόµ. Γ’, σ. 995,
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Λαυρίου, από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, από το Γυµνάσιο Κολλεγίου Αθηνών και από το 94ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. Γ’,
σ. 1036, 1041, 1045, 1051.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές: από το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Σουλίου Μαραθώνα Αττικής, από το 22ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου Αττικής
και από το Ενιαίο Λύκειο Δερβενίου του νοµού Κορινθίας.
τόµ. Δ’, σ. 660, 664, 676.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Αγ. Δηµητρίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεων Νοµού Αττικής και από το 40ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων. τόµ. Δ’, σ. 696, 700, 703, 709.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου. τόµ. Δ’, σ. 818.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ΤΕΕ Αχαρνών Αττικής, από το 96ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθηνών και από το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Λεχωνίων Μαγνησίας. τόµ. Δ’, σ. 896, 909.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση πρακολουθούν µαθητές από το 109ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, από το Δηµοτικό Σχολείο Αφιδνών Αττικής, Βουλευτές της Οικονοµικής
Επιτροπής της Βορειοατλαντικής Συνέλευσης, µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου του Ρουµανικού Κοινοβουλίου, µαθητές από το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης Αττικής, µαθητές από το 8ο Λύκειο Λάρισας και µαθητές από το
4ο Γυµνάσιο Κορίνθου. τόµ. Δ’, σ. 933, 939, 945, 948,
962, 968.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Τοσίτσειο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης. τόµ. Δ’, σ. 1178.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές της Νοµικής Σχολής Αθηνών. τόµ. Ε’, σ. 1347.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του ΚΕΚ Κορυδαλλού. τόµ. Ε’, σ. 1660.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 22ο Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Ε’, σ. 1925, 1934.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Παιανίας και σπουδαστές της Σχολής Ανθυπασπιστών Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ε’, σ. 1954,

1957, 1960.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές της Νοµικής Σχολής. τόµ. Ε’, σ. 2038.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 32ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, από το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού Αττικής και από το Δηµοτικό
Σχολείο Λεονταρίου Αττικής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2136, 2142,
2161.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Παντείου Πανεπιστηµίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2264.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Λαµπίρη Αττικής, από το Β’ Γυµνάσιο Κορίνθου και από το Λύκειο Προαστείου Καρδίτσας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2299, 2314, 2327.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του δηµοτικού σχολείου των εκπαιδευτηρίων «Μακρυγιάννη» και καθηγητές από το 3ο Γυµνάσιο Μοσχάτου. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2342, 2347.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Αττικής
και από το Γυµνάσιο Βουλιαγµένης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2386,
2395.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο των Ραχών της Ικαρίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
2474.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Αχαϊας του Νοµού Αχαϊας και από το 2ο Γυµνάσιο Γυθείου Λακωνίας. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2510, 2551.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 50ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά και από το 4ο
Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2558, 2584.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 40ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 63ο Γυµνάσιο Α’ Αθηνών, το 8ο Λύκειο Πάτρας και το Δηµοτικό Σχολείο Καρποχωρίου Καρδίτσας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2608, 2614,
2622, 2629.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Καµαρών Αχαϊας και από το
7ο Δηµοτικό Σχολείο Αρκαδίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2765, 2771.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών Ανατολικής Αττικής, από το 5ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου, την Ιταλική Σχολή
της Α’ Αθήνας, από το 5ο Γυµνάσιο ΧαΙδαρίου Γ’ Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Αθήνας και από τα Δηµοτικά Σχολεία
Λίλης, Γοργοκυρίου και Αγίας Κυριακής Τρικάλων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2790, 2796, 2838, 2842.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Αγίου Δηµητρίου Αττικής, από το 4ο
Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας και από το 2ο Γυµνάσιο Λευκάδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2860, 2863, 2884.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν νέοιµέλη του Συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού». τόµ. ΣΤ’, σ.
2908.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2927.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων και φοιτητές του
Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 2969, 2976,
2995.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του 1ου Γυµνασίου Νέας Ιωνίας Βόλου Μαγνησίας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 3021, 3027.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Πυροσβεστική Ακαδηµία, από το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Πατρών και από το Λύκειο Ιτέας Καρδίτσας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 3043, 3061, 3064.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και µαθητές
από το 1ο Γυµνάσιο Βύρωνα Αττικής. τόµ. Ζ’, σ. 3069,
3085.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Ζ’, σ. 3150, 3153.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα εκπαιδευτήρια ΖΩΗ, το 1ο Πειραµατικό Λύκειο
Αθηνών, το Λύκειο Λεβιδίου-Αρκαδίας και το 4ο Γυµνάσιο
Ζωγράφου Αθήνας. τόµ. Ζ’, σ. 3257, 3268, 3271, 3272,
3275.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µετεκπαιδευόµενοι δάσκαλοι από το Μαράσλειο. τόµ. Ζ’, σ.
3358.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης Αθήνας
και από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Δροσιάς Ευβοίας. τόµ. Ζ’,
σ. 3579, 3591.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Βουλευτές από την Κορέα µαζί µε τον Πρέσβη της Κορέας στην
Ελλάδα, µαθητές από το 5ο Γυµνάσιου του Αγίου Δηµητρίου και από το Λύκειο Γαστούνης Ηλείας. τόµ. Ζ’, σ. 3604,
3611, 3615, 3621, 3630.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β’ Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Ιλίου
Αττικής, από το 35ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών Αχαϊας, από
τη Σκίνο και την Κέα και µαθητές από το 24ο Δηµοτικό
Σχολείο Καλαµάτας. τόµ. Ζ’, σ. 3648, 3662, 3665, 3676.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Μελισσίων και από το 3ο Γυµνάσιο
Σύρου. τόµ. Ζ’, σ. 3694, 3704.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού, µέλη του Συλλόγου
Ποντίων Κυριών Δράµας «ΜΕΡΙΜΝΑ», από το 7ο Εσπερινό
Τ.Ε.Ε. Αθηνών. τόµ. Ζ’, σ. 3736, 3740, 3742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου, µέλη Επιτροπών
Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας της Κορέας, µαθητές από το Λύκειο Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας, µαθητές από το
1ο Ενιαίο Λύκειο Καρδίτσας. τόµ. Ζ’, σ. 3770, 3778, 3778,
3784, 3788.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ. 3805.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β’ Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το Ελληνοαµερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ψυχικού και το Γυµνάσιο
Οιχαλίας Τρικάλων. τόµ. Ζ’, σ. 3851, 3866, 3876.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, από το 2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Μολάων Λακωνίας. τόµ. Ζ’, σ. 3915,
3921, 3933.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας Πειραιά, από το
Ενιαίο Λύκειο του Πόρου και από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Ιωνίας Βόλου-Μαγνησίας. τόµ. Η’, σ. 4010, 4017, 4023.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά. τόµ. Η’, σ. 4034.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Διαπολιτισµικό Γυµνάσιο Αχαρνών, από το Ελληνικό Σχολείο «Αθηναγόρας», από το Μπουένος Άιρες της
Αργεντινής, από το 1ο Γυµνάσιο Βούλας Αττικής, από το
Γυµνάσιο Γαστούνης Ηλείας και από το 5ο Γυµνάσιο Κερατσινίου Πειραιά. τόµ. Η’, σ. 4067, 4068, 4075, 4083,
4089, 4093, 4097.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Μαρκόπουλο Ανατολικής Αττικής, από
το Γυµνάσιο Εισαγγελικής Σχολής Νέας Σµύρνης Αττικής,
από το Γυµνάσιο Τσαγκαράδας Μαγνησίας, µαθητές από το
Δηµοτικό Σχολείο Δάρα Αρκαδίας και από το Δηµοτικό
Σχολείο Πατρών-Αχαϊας. τόµ. Η’, σ. 4161, 4172, 4177,
4185.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές, από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Πεύκης, το Γυµνάσιο Πόµπιας Ηρακλείου Κρήτης
και το 2ο Λύκειο Παπάγου. τόµ. Η’, σ. 4200, 4206, 4210,
4211.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Καισαριανής. τόµ. Η’, σ. 4236.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Νυκτερινό Λύκειο Νέας Ιωνίας. τόµ. Η’, σ. 4346.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές: από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 3ο Γυµνάσιο
Υµηττού Αθηνών, το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο
«ΟΜΗΡΟΣ» και το 7ο Λύκειο Τρικάλων. τόµ. Η’, σ. 4387,
4393, 4399, 4408.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Ενιαίο Λύκειο Νίκαιας. τόµ. Η’, σ. 4474.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από: το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 11ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλανδρίου, Αυστραλοί φοιτητές, µαθητές από το
4ο Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού, το 3ο Ενιαίο Λύκειο Τρίπολης Αρκαδίας, το Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας, το 1ο
Λύκειο Γρεβενών και το 1ο Λύκειο Πατρών. τόµ. Η’, σ.
4524, 4534, 4537, 4544, 4555, 4563, 4567, 4537.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, από το 36ο
Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, από το 52ο Λύκειο Αθηνών, από το ιδιωτικό γυµνάσιο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ», από το 2ο ΤΕΕ Αµαρουσίου και µαθητές από το Ενιαίο Λύκειο Καράτουλα του Νοµού Ηλείας. τόµ. Η’, σ. 4644, 4650,
4654, 4660, 4664, 4686.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα, από το Γυµνάσιο
Αυλώνα και από το Γυµνάσιο Λεονταρείου του Νοµού Καρδίτσης. τόµ. Η’, σ. 4706, 4714, 4725.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 36ο Γυµνάσιο Αθηνών και από το Εσπερινό Γυµνάσιο Καλλιθέας. τόµ. Η’, σ. 4740, 4751.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Παυλοπούλου, από το 1ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης και από το 3ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης. τόµ. Θ’, σ. 4779, 4783, 4787, 4792.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Χαλανδρίου Αττικής, από τις δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδος Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων από το Γυµνάσιο και Λύκειο Αµοργού, από το 1ο Εσπερινό Λύκειο
Νέας Ιωνίας Αττικής και η εµπορική ακόλουθος και υψηλόβαθµα στελέχη της πρεσβείας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας. τόµ. Θ’, σ. 4804, 4810, 4814, 4815, 4821.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης, από το
2ο Γυµνάσιο Μεγάρων Αττικής, από το 4ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, από το 4ο Λύκειο Αλίµου και από το 9ο Γυµνάσιο
Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 4854, 4859, 4866, 4871, 4879.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Εσπερινό Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Θ’, σ.
4895.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, από το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Αγίου Δηµητρίου Αττικής και από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Ψαχνών Εύβοιας. τόµ. Θ’, σ. 4937, 4940, 4969, 4975,
4980.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Λύκειο Αθηνών, από το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Αµοργού Κυκλάδων. τόµ. Θ’, σ. 4995,
4999, 5008.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο Χαλανδρίου.
τόµ. Θ’, σ. 5034.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 60ο Γυµνάσιο Αθηνών και µαθητές από το 2ο Εσπερινό Λύκειο Αθήνας. τόµ. Θ’, σ. 5100, 5107.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γυµνάσιο Αυγουλέα-Λιναρδάτου Αθηνών του Νοµού Αττικής, από το Γυµνάσιο Λιβανάτων Φθιώτιδος, από το Γυµνάσιο Φιλιατρών Μεσσηνίας, από το Γυµνάσιο Ιωλκού Μαγνησίας, από το Γυµνάσιο Μεζαράκου Αχαϊας και από το Δηµοτικό Σχολείο Βαγίων Βοιωτίας. τόµ.
Θ’, σ. 5139, 5151, 5165, 5169, 5179, 5176, 5178.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νεαπόλεως Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
Θ’, σ. 5187.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Θρακοµακεδόνων, από το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Καµατερού, από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων, από το 7ο Γυµνάσιο Χαλκίδας και από το 2ο Λύκειο Καρδίτσας. τόµ. Θ’, σ. 5232, 5238, 5248, 5255, 5258.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Αιγάλεω. τόµ. Θ’, σ. 5362.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εκπαιδευτήριο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου. τόµ. Θ’,
σ. 5371.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Περάµατος, δόκιµοι υπαστυνόµοι
από την Αστυνοµική Ακαδηµία, µαθητές από το Γυµνάσιο
Αναβύσσου Αττικής, µαθητές από το 1ο ΤΕΕ Αθήνας και
µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Βόλου Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ.
5419, 5421, 5449, 5453, 5458, 5467.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Λαυρίου, από το 2ο Λύκειο Βριλησσίων
Αθηνών, από το 2ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Ιωνίας Βόλου. τόµ.
Θ’, σ. 5543, 5545, 5552.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του Γυµνασίου Ενηλίκων δεύτερης ευκαιρίας του Δήµου
Περιστερίου Αττικής. τόµ. Θ’, σ. 5585.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο και 15ο Δηµοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας,
σπουδαστές του Ιταλικού Ινστιτούτου ΑΝΤΟΝΙΟ TAMPOSSI,
µαθητές από το 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας Αττικής και το σχολείο TITIO SINIO Κατάνης Ιταλίας. τόµ. Θ’, σ. 5593, 5606.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Θ’, σ. 5637.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αιγάλεων, από το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Καισαριανής, από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέα
Χαλκηδόνας Αττικής, από το 20ο Γυµνάσιο Πατρών Αχαϊας, από το 2ο Λύκειο Χαλανδρίου και από το 9ο Γυµνάσιο
Βόλου του Νοµού Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 5668, 5670,
5680, 5686, 5693, 5698.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Βάρης Αττικής, από το Γυµνάσιο
Γλυκών Νερών Αττικής και από το Λύκειο Κροκεών Λακωνίας. τόµ. Ι’, σ. 5754, 5758, 5775.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 72ο Γυµνάσιο Αθηνών και από το Μιχαλοπούλειο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, από το ιδιωτικό Γυµνάσιο
Αθηνών «ΒΥΖΑΝΤΙΟ», από το 14ο Γυµνάσιο Λάρισας και
από το 6ο Γυµνάσιο Τρικάλων. τόµ. Ι’, σ. 5799, 5806,
5813, 5816.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Ι’, σ. 5835.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 32ο Λύκειο Αθηνών και το Εσπερινό Γυµνάσιο
Καλλιθέας Αττικής. τόµ. Ι’, σ. 5896, 5914.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αχαρνών Αττικής, από το 1ο Λύκειο
Ταύρου και από το 1ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου. τόµ. Ι’,
σ. 5945, 5958, 5964.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 70ο Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Ι’, σ. 5971.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Ανθυπασπιστών του Πολεµικού Ναυτικού και µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Παιανίας. τόµ. Ι’, σ.
6009, 6016.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Χανίων, από το 2ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών του Νοµού Πέλλας, από το 3ο Γυµνάσιο Ζωγράφου
και από το 2ο Ενιαίο Λύκειο Ιεράπετρας Νοµού Λασιθίου
Κρήτης. τόµ. Ι’, σ. 6038, 6045, 6050, 6056, 6065.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν άτοµα
από το Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ», άτοµα από τα ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων. τόµ. Ι’, σ. 6082.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές και αξιωµατικοί από τη Σχολή Ικάρων της Ελληνικής Αεροπορίας, από το 3ο Γυµνάσιο Αλίµου Αττικής, από το Λύκειο της Γερµανικής Σχολής Αθηνών, από το Γυµνάσιο Γαβαλούς Αιτωλοακαρνανίας και από το 2ο Γυµνάσιο Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ι’, σ. 6173, 6179, 6188,
6196, 6200.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Λύκειο Νέας Σµύρνης Αθήνας, από το 51 Λύκειο Αθηνών, µέλη από το Προοδευτικό Σύλλογο «Παλαµίδης» του Ναυπλίου και µαθητές από το Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρµοσµένων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Αθηνών. τόµ. Ι’, σ. 6206, 6210, 6212.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο Κορωπίου Αττικής, από την «Ελληνική
Παιδεία Αθηνών», από το Λύκειο Κορωπίου Αττικής, από το
1ο Γυµνάσιο Αλίµου, από το Γυµνάσιο Αστακού Αιτωλοακαρνανίας και από το 2ο Γυµνάσιο Παλαµά Καρδίτσας .
τόµ. Ι’, σ. 6253, 6256, 6262, 6267, 6271, 6280.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του 57ου Γυµνασίου Αθήνων και το 2ο Τ.Ε.Ε. Κοµοτηνής. τόµ. Ι’, σ. 6324, 6347.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 2ο Γυµνάσιο Καλυβίων Αττικής και µαθητές από
το ενιαίο Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων. τόµ. Ι’, σ. 6374, 6395.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, από το ΤΕΕ
Σύρου, από το Α’ Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου, από το 1ο Λύκειο
Αιγίου και από το Γυµνάσιο Βαλτινού Τρικάλων. τόµ. Ι’, σ.
6423, 6428, 6431, 6440, 6454.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιου Μενεµένης Θεσσαλονίκης, από το
1ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Σµύρνης του Νοµού Αττικής, από το
Γυµνάσιο Λαβάρων Έβρου, από το 4ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης
του Νοµού Λέσβου και από το Γυµνάσιο Αµφιλοχίας του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ι’, σ. 6467, 6469, 6476,
6483, 6490.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ενιαίο Λύκειο Κιλκίς και από το νυχτερινό Γυµνάσιο Άργους. τόµ. Ι’, σ. 6565, 6566.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, από το 3ο
Λύκειο Αγίων Αναργύρων Αττικής, από το 7ο Γυµνάσιο Καλαµάτας, από το Λύκειο Ζευγολατιού Κορινθίας, από τα Τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» Πειραιά και ο Πρόεδρος και Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δανικού Κοινοβουλίου. τόµ. Ι’,
σ. 6601, 6630, 6647, 6650, 6654, 6666.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας Αττικής, από το
109ο Δηµοτικό Σχολείο, από το Γυµνάσιο Κριεζών Ευβοίας, από το 1ο Λύκειο του Δήµου Πεύκης Αττικής και από το
2ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ι’, σ.
6702, 6705, 6719.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Ρόδου Δωδεκανήσου, από τα Λύκεια Καλλονής και Πέτρας Λέσβου, από το Λύκειο Πύλης
Τρικάλων. τόµ. ΙΑ’, σ. 6730, 6734, 6742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Δρυµού Νοµού Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΙΑ’, σ. 7757.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Φλωρίνης. τόµ. ΙΒ’, σ. 7779.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού Αττικής. τόµ. ΙΒ’, σ.
7795.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές, από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Σαλαµίνας, το Γυµνάσιο Ζησιµοπούλου του Νοµού
Ηλείας και το 1ο Γυµνάσιο Τρικάλων. τόµ. ΙΒ’, σ. 7891,
7892, 7896, 7905.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7933.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Κοζάνης. τόµ. ΙΒ’, σ. 7945.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από: τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, το Λύκειο Βάσκα, το Β’
Γυµνάσιο Αρσακείου Ψυχικού, το 4ο Γυµνάσιο Αγρινίου
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8009, 8011, 8015, 8024.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής, το 9ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλκίδας, το 30ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και το
27ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. ΙΒ’, σ. 8048, 8054,
8058, 8065.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, το

Δηµοτικό Σχολείο Λιµένα Χερσονήσου του Ηρακλείου
Κρήτης, το 1ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς Βοιωτίας, από το 3ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου Αττικής και το Λύκειο Λαβουζιέ Γαλλίας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8097, 8105, 8108.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας Α’ Αθήνας, το
2ο Λύκειο Αγίου Δηµητρίου Αττικής, το 4ο και 14ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, φοιτητές βιβλιοθηκονοµίας, µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελώνα Λάρισας, το 4ο
Γυµνάσιο Άρτας και το Γυµνάσιο Νέας Φιγαλείας Ηλείας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8204, 8207, 8214, 8216, 8226, 8231.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, σπουδαστές της
εκπαιδευτικής εταιρείας της Εµπορικής Τράπεζας, µαθητές
από το Δηµοτικό Σχολείο Δοξάτου Δράµας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιµασιάς Χίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8327, 8337,
8343.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Λύκειο Πατρών Αχαϊας, το Δηµοτικό Σχολείο Περιβολίων Χανίων, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Λαµίας Νοµού Φθιώτιδας και το 1ο και 3ο Δηµοτικό Σχολείο Σοφάδων Καρδίτσας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8373, 8375, 8376,
8386.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8414.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν από το
Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης-Ηλικιωµένων Σταυρούπολης
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ’, σ. 8461.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο του Βύρωνα, το Δηµοτικό
Σχολείο Βουλιαγµένης Αττικής, το 18ο και 19 Δηµοτικό
Σχολείο Λαµίας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8497, 8502, 8510, 8520, 8526, 8530.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγάρων Αττικής. τόµ. ΙΓ’,
σ. 8712.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτήρια Δούκα, τα 1ο,
2ο και 3ο Δηµοτικά Σχολεία Ιτέας, Φωκίδας, το Δηµοτικό
Σχολείο Ζαχάρω Ηλείας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Νέα Ιωνίας Βόλου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης και το Δηµοτικό Σοχλέιο Μολάων Λακωνίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8755, 8759,
8767, 8778, 8784.
Ανακονώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Περιφερειακού Συµβουλίου του Πρέσκοτ -είναι ουδέτερη ζώνη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Μωραϊτη Αττικής, το 23ο, 13ο και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8810, 8811, 8819.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν αντιπροσωπεία από το χωριό Μπελογιάννης της Ουγγαρίας, ο
Δήµαρχος και το Δηµοτικό Συβούλιο. τόµ. ΙΓ’, σ. 8839.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Αγίου Δηµητρίου Καρύστου Ευβοίας,
το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθηνών, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Τήνου και το Δηµοτικό Σχολείο Διστόµου Βοιωτίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8842, 8842,
8847, 8847, 8849.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές, από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Αττικής,
το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας Φθιώτιδας
και το Δηµοτικό Σχολείο Ιωλκού Μαγνησίας. τόµ. ΙΓ’, σ.
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8969, 8975, 8977, 8982, 8982.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 9001.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές, από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Αττικής,
το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου και το Δηµοτικό Σχολείο Βαµβακοπούλου
Χανίων. τόµ. ΙΓ’, σ. 9013, 9016, 9019, 9025.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η Πρόεδρος και µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας Ισπανίας-Ελλάδος του Ισπανικού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9063.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 39ο
Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Δηµοτικό Σχολείο Μονεµβασιάς Λακωνίας, το 2ο και 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ζακύνθου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μεσολλογίου και το 3ο
και 13ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9101,
9144, 9149, 9155, 9161, 9166.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Γλυφάδας, το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας
και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αίγινας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9177,
9183, 9192, 9196.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Δήµου Αγίου Δηµητριου
Αττικής, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας
και το 4ο και 19ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας. τόµ. ΙΓ’, σ.
9217, 9225, 9231.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Κοινοβουλίου της Τσεχίας και Γερµανοί φοιτητές από το Πολυτεχνείο του Μονάχου Γερµανίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9393.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο Κυβερνήτης της Καντόνα της Κίνας, ο Πρέσβης της Κίνας στην
Ελλάδα και πολλοί Βουλευτές. τόµ. ΙΓ’, σ. 9544.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο Δ.
Σάµιος, Βουλευτής της Άνω Βουλής της Νέας Ουαλίας, ο Γ.
Χατζηστέργιος, Βουλευτής της Άνω Βουλής της Νέας Ουαλίας και ο κ. Seven Martin, επιτετραµµένος της Αυστραλιανής Πρεσβείας. τόµ. ΙΔ’, σ. 251.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπροσωπεία του Δήµου Σαρτάνα Μαριούπολης Ουκρανίας µε
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήµου Ζωγράφου Αττικής. τόµ.
ΙΔ’, σ. 432.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν αξιωµατικοί της Σχολής Πολέµου της Αεροπορίας. τόµ. ΙΔ’, σ.
461.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σχολές ελληνικών σπουδών από Πανεπιστήµια του εξωτερικού.
τόµ. ΙΔ’, σ. 596.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Ρουµάνοι καθηγητές πανεπιστηµίων και αξιωµατούχοι δηµοσίου δικαίου προσκεκληµένοι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δηµοσίου Δικαίου. τόµ. ΙΕ’, σ. 970.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν οµογενείς Βουλευτές διαφόρων Κοινοβουλίων. τόµ. ΙΕ’, σ.
1221.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν δώδεκα επισκέπτες, µέλη του Βασιλικού Κολεγίου Μεγάλης Βρετανίας. τόµ. ΙΕ’, σ. 1416.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν αλλοδαποί καθηγητές και ερευνητές της Νοµικής. τόµ. ΙΕ’, σ.
1450.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,σχετικά µε την πτώση των επιτοκίων καταθέσεων στις τράπεζες, την κερδοσκοπία µε τα επιτόκια χορηγήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει αναλογικά τις προσαυξήσεις για τις
καθυστερηµένες οφειλές προς το δηµόσιο. τόµ. Η’, σ.
4200.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής, περί συγκροτήσεως
των Διαρκών Επιτροπών της Α’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου.
τόµ. Α’, σ. 176.
Ανακοινώνεται στο Σώµα απόφαση του Πρόεδρου της
Βουλής περί συγκροτήσεων της Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΚΟ) για την Ι’ Βουλευτική Περίοδο. τόµ. Α’, σ. 187.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινωνικών Υποθέσεων για τη Ι’ Βουλευτική Περίοδο. τόµ.
Α’, σ. 295.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί συστάσεως και
συγκροτήσεως των Επιτροπών Εσωτερικών θεµάτων της
Βουλής της Α’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 376.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη συγκρότηση
των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για την Α’ Συνόδο της Ι’
Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 411.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. (Α’ Σύνθεση). τόµ. Β’, σ. 4.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη
συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής
των εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση). τόµ. Β’, σ. 361.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Γ’ Σύνθεση). τόµ. Γ’, σ. 737.
Οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Απόδηµου Ελληνισµού,
Θεσµών και Διαφάνειας και Αποτίµησης Τεχνολογίας, καταθέτουν τις εκθέσεις τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9562.
Απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής (Θέρος 2001-Α’ Σύνθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 4.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τη σύσταση και
συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. (Θέρος 2001-Β’ Σύνθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 487.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τροπολογία σχετικά µε την έδρα της Εθνικής Επιτροπής
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.(Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 295, 296.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
Τροπολογία σχετικά µε την έδρα της Εθνικής Επιτροπής
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.(Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 295, 296.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επανα-
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θέσει στα Ευρωπαϊκά όργανα προς λύση, το ζήτηµα της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου στο Κοσλοντούϊ της
Βουλγαρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7793.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την παραχώρηση εκτύπωσης του Χρυσού Οδηγού του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), σε ιδιωτική επιχείρηση. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το πρόβληµα των «πανωτοκίων» των τραπεζών, τις επιπτώσεις στη βιωσιµότητα
των επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ι’, σ. 6424.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του Οµίλου Στασινοπούλου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την υλοποίηση των εξαγγελιών του
Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια προεκλογικά. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών εταιρειών «παροχής προσωρινής εργασίας» κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4432.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών
ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’,
σ. 983, 993, 1018, 1024.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π.
Ψωµιάδης, Ι. Παπαθανασίου, Α. Ρεγκούζας, Η. Καλλιώρας, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Ν. Τσιαρτσώνης, Β. Βύζας, Δ.
Κωστόπουλος, Γ. Βουλγαράκης). τόµ. Ι’, σ. 6051.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την βιωσιµότητα των
συνεταιριστικών εργοστασίων της Θράκης. τόµ. ΣΤ’, σ.
2509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συρρίκνωση της Εταιρείας «Αθηναϊκή
Χαρτοποϊα (SOFTEX)», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα εργοστασία της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας κ.λπ.τόµ. ΙΒ’, σ. 7940.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
8948, τόµ. ΙΔ’, σ. 296, 335, 377, 490, 491.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού σχετικά µε τις επιχορηγήσεις φορέων και σωµατείων
του Νοµού Λαρίσης. τόµ. Α’, σ. 280.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την
κατασκευή του έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Τρυφωνίδης, Κ. Καραµπίνας, Κ. Τασούλας, Σ. Καλογιάννης, Α. Μπέζας, Ν. Αγγελόπουλος, Μ.
Σαλµάς, Α. Καραµανλής, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. Η’, σ. 4709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Αργολίδος από τη χωροθέτηση των Σχολών του
νεοσύστατου Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. Ι’, σ.
6475.
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη διάσφαλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην εταιρία
«SOFTEX». τόµ. Δ’, σ. 1259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πώλησης της Χαρτοβιοµηχανίας
«SOFTEX», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης στους υγρότοπους
διεθνούς σηµασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για συνέχιση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας
«ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 3944,
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΟΥΑΡΚ», τις καταγγελίες των εργαζόµενων
για παραβίαση εργατικής νοµοθεσίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµενων συνδικαλιστικών στελεχών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5002.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της υγείας
των εργαζοµένων στις µονάδες 303 και 304 προκεχωρηµένου εργοστασίου βάσης (ΠΕΒ), όπου έχουν µεταφερθεί για
επισκευή στρατιωτικά οχήµατα από το Κόσοβο. τόµ. Ι’, σ.
6107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί στους
εργαζόµενους στην «ΛΑΡΚΟ», η πρόθεση της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
«ΟΛΥΜΠΟΣ». τόµ. ΙΒ’, σ. 8201.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναπροσλάβει τους συµβασιούχους εργαζοµένους στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΤΕΒΕ) Χαλκίδας στο νέο Ασφαλιστικό Ταµείο που δηµιουργείται. τόµ. ΙΒ’, σ. 8456.
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να εφαρµοστούν οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τους απολυµένους από την αµερικανική βάση Γουρνών Ηρακλείου
Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 1867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αλλαγή θεσµικού πλαισίου, που διέπει
την Εθνική Βιβλιοθήκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία της κλωστοϋφαντουργίας
«Κρητικός Α.Ε.» στο Νοµό Αχαϊας, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό ΥγείαςΠρόνοιας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στα Νοσοκοµεία, τη λήψη µέτρων επίλυσης
των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6702.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του Οµίλου Στασινοπούλου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7979.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα µεταλλεία της πολυεθνικής TVX στη Χαλκιδική, την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών εταιρειών «παροχής προσωρινής εργασίας» κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απελευθέρωση
των κλειστών επαγγελµάτων, την αντιµετώπιση των προβληµάτων που θα προκύψουν κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις καταγγελίες που αφορούν θανάτους από καρκίνο εργαζοµένων στα στρατιωτικά εργοστάσια Βελεστίνου και Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 5033.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: ο
Πρόεδρος του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του). (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιλύσει µε νοµοθετική ρύθµιση τις εργασιακές σχέσεις των
επιτάκτων. τόµ. Δ’, σ. 982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων στην επιχείρηση «ΜΠΙΑΝΚΑ»
στην Καβάλα. τόµ. Ε’, σ. 2011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του Οµίλου Στασινοπούλου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7979.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, σχετικά µε την αποπεράτωση των εργατικών κατοικιών της περιοχής Τυρνάβου στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΕΣτ’, σ. 2442.
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επιβολή
και την καταβολή των νοµίµων προστίµων που επέβαλε το
Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας και παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, στο Καζίνο του Ρίο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 3942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΟΥΑΡΚ», τις καταγγελίες των εργαζόµενων
για παραβίαση εργατικής νοµοθεσίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4935.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη και τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ. ΣΤ’, σ. 2410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προ τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου ινοσανίδας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.» στο Νοµό Γρεβενών.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8804.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις καταγγελίες που αφορούν θανάτους από καρκίνο εργαζοµένων στα στρατιωτικά εργοστάσια Βελεστίνου και Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 5033.
ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεσης έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8501, τόµ. ΙΓ’, σ. 8711, 8811,
8915.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’,
σ. 1172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την υλοποίηση των εξαγγελιών του
Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια προεκλογικά. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Α. Λοβέρδου σχετικά µε τη λήψη
των απαραίτητων µέτρων για την πάταξη της εγκληµατικότητας. τόµ. Α’, σ. 223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, Π. Παυλόπουλου,
σχετικά µε τη διατήρηση του σηµερινού Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας στη θέση του παρά τις εναντίον του ποινικές διώξεις. τόµ. Α’, σ. 224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Βουλευτού του Συνα-
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σπισµού της Αριστεράς και της Προόδου προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής
για τη µη αναγραφή του θρησκεύµατος και άλλων στοιχείων στις αστυνοµικές ταυτότητες. τόµ. Α’, σ. 349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µετά το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», τις ενέργειες του
κρατικού µηχανισµού κατά την επιχείρηση διάσωσης των
ναυαγών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα, σχετικά µε τις
παραλείψεις του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας για την
εφαρµογή της οδηγίας 98/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε την ευθύνη της
Κυβέρνησης όσον αφορά τη διερεύνηση των αιτιών για το
ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» στον τρόπο λειτουργίας
της ακτοπλοϊας του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας Θ. Μπακογιάννη,
σχετικά µε την διαµόρφωση ενιαίων θέσεων, για την άσκηση της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής της χώρας µας.
τόµ. Ε’, σ. 1692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Π. Παυλόπουλου,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης εν όψει της αναθεώρησης του Συντάγµατος να θεσµοθετήσει τη διαδικασία
προβολής των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, την
αναθεώρηση του οικονοµικού ελέγχου το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ, σχετικά µε
την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Ζ’, σ. 3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου, Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε τις επιπτώσεις από
τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τη λήψη µέτρων προστασίας των πληθυσµών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή στην
φορολογία φυσικών προσώπων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή,
σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης, λειτουργίας µε ασφαλείς όρους του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών στα
Σπάτα. τόµ. Θ’, σ. 4996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ι. Γιαννάκη, σχετικά µε την
έναρξη λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών στα Σπάτα. τόµ. Θ’, σ. 4996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε. Στρατάκη, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τον εκσυγχρονισµό της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος στο διαµεσολαβητικό ρόλο των συνεταιριστικών οργάνωσεων στην άσκηση της αγροτικής πίστης κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 5531.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ονοµασίας των Σκοπίων, τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
5532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Θωµά, σχετικά µε το σχεδιασµό της Αθλητικής προετοιµασίας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, τη διασφάλιση της συνεργασίας µε τις αθλητικές οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ι. Χωµατά, σχετικά µε
τις δυνατότητες των ελικοπτέρων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) για επείγουσες αεροµεταφορές
κατά τις νυκτερινές πτήσεις κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λ. Αποστολίδη, σχετικά µε
τις θέσεις της Ελλάδας ως προς τα οικονοµικά θέµατα που
συζητήθηκαν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Στοκχόλµη. τόµ. Ι’, σ. 6467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρέδρο του Κ.Κ.Ε. Α. Παπαρήγα, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης να νοµοθετήσει τις διαδικασίες για την αντιµετώπιση των διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6468.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την παραίτηση της Διοίκησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ). τόµ. Α’, σ. 445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µείωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης αγροτικών και φορτηγών αυτοκινήτων. τόµ. Δ’, σ. 655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση συµπλήρωσης της θέσεως του διευθύνοντος συµβούλου στα «Ελληνικά Πετρέλαια» και στη «Δηµόσια Επιχείρηση Παραγωγής Αερίου».
τόµ. Δ’, σ. 695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικώς µε τα χρέη των νοσοκοµείων προς τις φαρµακοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δηµιουργία του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας των παιδικών παιχνιδιών. τόµ. Δ’, σ. 983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πώληση της Χαρτοβιοµηχανίας
«SOFTEX», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καθυστέρηση στις διαδικασίες οριοθέτησης της «Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης» στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του 2001 η σχετική πίστωση
για τον «πάγιο πόρο» του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΟΑΠΔΕΗ). τόµ. ΣΤ’, σ. 2608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουρό Ανάπτυ-
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ξης, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα µεταλλεία της πολυεθνικής TVX στη Χαλκιδική,
την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταγγελία της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών για παραπλανητική τηλεοπτική διαφήµιση της Τράπεζας EUROBANK κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης του στελεχιακού
δυναµικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ)
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καταγγελίες κατά του Διοικητή της
Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) σε
σχέση µε την «Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβας (ΑΕΕΧ)» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη συγκράτηση των τιµών των εγχώριων κρεάτων. τόµ. ΣΤ’, σ.
3046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρόθεση της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ
για επέκταση των εγκαταστάσεών της στην Ελευσίνα. τόµ.
Ζ’, σ. 3853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανακάλυψη πλακιδίων πλουτωνίου
στην περιοχή Κουρί Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λαθραία διακίνηση ραδιενεργών υλικών. τόµ. Η’, σ. 4644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον έλεγχο κα τις παρατυπίες στην ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ. τόµ. Η’, σ. 4735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετκά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για καθιέρωση από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) µειωµένου τιµολογίου για τους σεισµοπαθείς. τόµ. Θ’, σ. 5032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αποδυνάµωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), λόγω του νέου Οργανικού σχήµατος των Υπηρεσιών Τουρισµού. τόµ. Θ’, σ. 5133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.),
την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµών για τα πρώιµα
κηπευτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε µόλυνση του περιβάλλοντος από ραδιενεργά υλικά. τόµ.
Θ’, σ. 5229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επαναλειτουργία των Λουτρών Κυλλήνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποιϊας. τόµ. Θ’, σ. 5341.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) να διακόψει την παροχή
ρεύµατος στους καταυλισµούς των σεισµοπλήκτων στην
Μεταµόρφωση Αττικής κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί στους
εργαζόµενους στην «ΛΑΡΚΟ», η πρόθεση της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
κυκλοφορίας παιδικών τροφών µε αντικείµενα δώρων στις
συσκευασίες. τόµ. Ι’, σ. 6252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συρρίκνωση της Εταιρείας «Αθηναϊκή
Χαρτοποϊα (SOFTEX)», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα εργοστασία της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή του Ατµοηλεκτρικού
Σταθµού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών σε ιδιώτες για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των
προβληµάτων και τη συνέχιση της λειτουργίας των µεταλλείων Μαντέµ-Λάκο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8123.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των υγρών καυσίµων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο
νοµό Λακωνίας από την εγκατάσταση ανεµογεννητριών.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου προς την Αλεξανδρούπολη και της γραµµής υπερυψηλής τάσης από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη του υδροηλεκτρικού έργου
Τεµένους-Παρανεστίου του Νοµού Δράµας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(ΔΕΗ). τόµ. ΙΓ’, σ. 9177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ’, σ. 9391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
ηλεκτροδότησης των καταυλισµών των σεισµοπλήκτων της
Αττικής. τόµ. ΙΓ’, σ. 9540.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τις χαλαζοπτώσεις, παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Α’, σ. 158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις ενέργειες για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες καλλιεργητές του Νοµού Τρικάλων.
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τόµ. Α’, σ. 159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών των αγροτών, από
την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Α’, σ. 165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη πληρωµή των παραγωγών καπνού, για
τις ποσότητες που παρέδωσαν στους καπνεµπόρους κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών τις ενέργειες για την αλλαγή του κανονισµού
για το λάδι κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ένταξη του έργου άρδευσης του κάµπου
της Ξάνθης στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α’,
σ. 227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων
συντάξεων στους δικαιούχους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εφαρµογή των εξαγγελιών για πρόωρη
συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. Α’, σ. 237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των «Αγροτοµετοχών»,
τις ενέργειες της Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας προς
τους υπαλλήλους της. τόµ. Α’, σ. 243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάθεσης των ροδακίνων
νέας σοδειάς. τόµ. Α’, σ. 248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για επίλυση
του προβλήµατος εκτίµησης των ζηµιών και καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από τις βροχοπτώσεις στο Νοµό Πέλλας. τόµ. Α’, σ. 283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη µη τήρηση των συµβολαίων αγοράς καπνού, µεταξύ των καπνεµπορικών εταιρειών και των παραγωγών. τόµ. Α’, σ. 378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των µυδοκαλλιεργητών της περιοχής Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ.
385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της αγροτικής παραγωγής κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή εθνικής προκαταβολής προς
τους βαµβακοπαραγωγούς και ελαιοπαραγωγούς για τις
ποσότητες που παρέδωσαν µέχρι 16.12.1999 κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αύξηση του ανώτατου ορίου υγρασίας
για το φετινό βαµβάκι τον έγκαιρο προγραµµατισµό της
καλλιέργειας για τη νέα περίοδο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για µείωση
της καλλιεργούµενης έκτασης βαµβακιού κατά επτακόσιες
χιλιάδες στρέµµατα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων εξασφάλισης ικανοποιητικής τιµής για το λάδι. τόµ. Δ’, σ. 985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για παράτα-

ση της προθεσµίας για την περάτωση και παραλαβή των έργων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. τόµ. Δ’, σ. 1169.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου ως προς
το αίτηµα των ελαιοπαραγωγών, να µην παρακρατηθεί η επιπλέον καταβολή των τριάντα (30) δραχµών, κατά την εκκαθάριση της επιδότησης για το λάδι. τόµ. Ε’, σ. 1499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις καταστροφές που υπέστησαν οι βαµβακοπαραγωγοί του Νοµού Δράµας από την εµφάνιση πράσινου σκουλικιού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πληρωµή των ελαιοπαραγωγών βρώσιµης ελιάς για τις ποσότητες που παρέδωσαν και διατέθηκαν
από τη χώρα µας, ως επισιτιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες.
τόµ. Ε’, σ. 1541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την εφαρµογή της προοπτικής της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων άµεσης εκδίκασης των ενστάσεων που αφορούν τον τρόπο υπολογισµού του µέσου
όρου παραγωγής των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών έργων υποδοµής στη Θεσσαλία. τόµ. Ε’, σ. 1839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριληφθούν και οι αγρότες στους δικαιούχους του επιδόµατος
θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ. 2015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη της εγχώριας βοοτροφίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκαµψη της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών, τη βελτίωση του εισοδήµατος
των παραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διακίνηση βοοειδών και βοδινών κρεάτων στη χώρα µας, τα προβλήµατα για τη δηµόσια υγεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση δηµιουργίας ελαιοκοµικού µητρώου στη χώρα µας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα χρησιµοποίησης πετρελαίου
θέρµανσης από τους αγρότες που καλλιεργούν κηπευτικά εντός θερµοκηπίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου προκειµένου
να παραδώσουν οι βαµβακοπαραγωγοί της Φθιώτιδος τη
φετινή σοδειά τους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη και τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ. ΣΤ’, σ. 2410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την βιωσιµότητα των
συνεταιριστικών εργοστασίων της Θράκης. τόµ. ΣΤ’, σ.
2509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραµµα
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στήριξης «νέων αγροτών», για τους αγρότες των περιοχών,
που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. ΣΤ’, σ. 2639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων των παραγωγών τσικουδιάς κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαχειριστικής µελέτης των ζωνών παραγωγής, για την οριοθέτηση και αδειοδότηση µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο
θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην προώθηση, πιστοποίηση και στον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διαφύλαξης του εισοδήµατος των ροδακινοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της
ρύπανσης των υδάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των πληγέντων από τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού, την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ανάκληση της διυπουργικής απόφασης
για τον καθορισµό της τιµής και τον τρόπο πληρωµής του
βιοµηχανικού ροδάκινου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση χωροθέτησης και αδειοδότησης µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο Θερµαϊκό
κόλπο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ένταξη του έργου «Αρδευσης της πεδιάδας Δράµας-Καβάλας από τα νερά του ποταµού Νέστου»
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων για την προστασία των παραγωγών λαδιού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση χωροθέτησης και αδειοδότησης µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο Θερµαϊκό
κόλπο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης για περικοπή των καλλιεργούµενων
εκτάσεων µε ζαχαρότευτλα στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ζ’, σ.
3847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάθεση και την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιµών της µηλοπαραγωγής, της επαρχίας Αγιάς Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3912.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων τροφίµων από τις χώρες της Βαλκανικής, για µόλυνση από τοξικά ή ραδιενεργές ουσίες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει
τις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε ζαχαρότευτλα, τις επιπτώσεις στο εισόδηµα των αγροτών κ.λ.π. τόµ. Η’, σ. 3942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για συνέχι-

ση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας
«ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 3944,
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο κατά την εισαγωγή κρεάτων και
οπωρολαχανικών. τόµ. Η’, σ. 4060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το µέλλον της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και το ρόλο των γεωτεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Η’, σ.
4063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων φρούτων και
λαχανικών από τις βοµβαρδισµένες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας. τόµ. Η’, σ. 4154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αγορά σε µειωµένες τιµές της βαµβακοπαραγωγής που προέκυψε από µεταλλαγµένους σπόρους βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού
Δρυµού του Σουνίου. τόµ. Η’, σ. 4434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας και της υφαλµύρωσης σε περιοχές της Λακωνίας. τόµ. Η’, σ. 4435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εθνικής στρατηγικής για τη
διαχείριση του υδάτινου δυναµικού της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την τήρηση της συµφωνίας για την καταβολή ελάχιστης θεσµικής τιµής για τους παραγωγούς του βιοµηχανικού ροδάκινου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της ελάχιστης τιµής στους
ροδακινοπαραγωγούς σύµφωνα µε τον κανονισµό για τα
συµπύρηνα ροδάκινα. τόµ. Η’, σ. 4702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει αναβαθµισµένο το καθεστώς παρέµβασης για την προστασία των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η’, σ. 4737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτινών πόρων της χώρας µας. τόµ. Η’, σ. 4739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον σχεδιασµό ανάπτυξης του κλάδου της
ανθοκοµίας στη περιοχή Τριφυλίας του νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Θ’, σ. 4938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων
για τους νέους αγρότες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της
παραγωγής ρυζιού, του Νοµού Σερρών στην τιµή παρέµβασης. τόµ. Θ’, σ. 5038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού στο επικείµενο
συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το νέο καθεστώς του βαµβακιού. τόµ. Θ’, σ. 5418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των µαστιχοπαραγωγών
της Χίου για ζηµιές που υπέστησαν από την πυρκαγιά του
περασµένου καλοκαιριού. τόµ. Θ’, σ. 5536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επιστροφή κοινοτικών ενισχύσεων που
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είχαν δοθεί στους κτηνοτρόφους. τόµ. Θ’, σ. 5572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την τροποποίηση διάταξης του Κανονισµού
για τους νέους αγρότες, µε την οποία αποκλείονται από τις
ευνοϊκές ρυθµίσεις οι γυναίκες-σύζυγοι για την ένταξή τους
στο αγροτικό επάγγελµα. τόµ. Θ’, σ. 5666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να συµπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες υψηλού
κινδύνου για τη σπογγώδη εγγεφαλοπάθεια των βοοειδών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5940.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χορήγηση καλλιεργητικών δανείων
στους αγρότες από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων
άρδευσης και ύδρευσης στη Θεσσαλία. τόµ. Ι’, σ. 6426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απαγόρευση χρησιµοποίησης κρεατάλευρων στη διατροφή των ζώων, την αποζηµίωση των βιοµηχανιών που παράγουν ζωοτροφές κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την κατάργηση της ελάχιστης τιµής για τη
βιοµηχανική τοµάτα, όπως ορίζεται στο νέο κανονισµό
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον υγειονοµικό έλεγχο των εισαγόµενων
αµνοεριφίων από τρίτες χώρες, στην περίοδο του Πάσχα.
τόµ. Ι’, σ. 6603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στη χορήγηση αγροτικώνκαλλιεργητικών δανείων, από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ.
Ι’, σ. 6703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση της κάλυψης των ζηµιών
στην αγροτική παραγωγή από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ). τόµ. ΙΒ’, σ. 7881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, να αποζηµιώσει τους πληγέντες από παγετό κερασοπαραγωγούς του
Νοµού Πιερίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από παγετό, αµυγδαλοπαραγωγών του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 7917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου µέσω τραπεζικού λογαριασµού.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της προβλεπόµενης από τον
κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδότησης στους
καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων στο Νοµό Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών των
Νοµών Λάρισας και Ηµαθίας, για τις ποσότητες βαµβακιού
που περέδωσαν στο εκκοκιστήριο βάµβακος «Ευάγγελου
Κρυστάλλη» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8011.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής των καταστάσεων που ορίζουν τις ποσοστώσεις στην καλλιέργεια βάµβακος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την εξαίρεση αγροτών του Νοµού Ηρακλείου από τη στρεµµατική επιδότηση της σουλτανίνας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις περσινές πυρκαγιές, την καταβολή των αποζηµιώσεων στους
πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων για
την αγροτική έρευνα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το βαµβάκι, τη µείωση της στρεµµατικής βαµβακοκαλλιέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8398.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη µείωση της στρεµµατικής καλλιέργειας για το βαµβάκι. τόµ. ΙΒ’, σ. 8496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επικείµενη διάλυση του Οργανισµού
Βάµβακος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία του περασµένου Μαρτίου, δενδροκαλλιεργητών
της Θεσσαλίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να κηρυχθεί
η περιοχή Δαδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου ως Εθνικό Πάρκο.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ποσοτήτων ληγµένης
ορµόνης από τις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας και τις επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου και των ζώων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος παραγωγικότητας στους δασικούς υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναδιαπραγµατευτεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση των εθνικών ποσοτήτων για το βαµβάκι και τον καπνό κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων
που παραχώρησε στο κράτος τους πρόσφυγες Μικρασιατικής και Ποντιακής καταγωγής, στην περιοχή «Πανόραµα»
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην κατασκευή του αντιπληµµυρικού έργου του Βορβά και του αρδευτικού της Γλυκόβρυσης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των µέτρων για τα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής οικονοµίας και
τους νέους αγρότες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9099, 9394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικώς µε την υλοποίηση του προγράµµατος της
πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9175.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου να επιτρέψει
την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε νέο προσωπικό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της εξισωτικής αποζηµίωσης
στους κτηνοτρόφους των µειονεκτικών περιοχών. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των µέτρων για τα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής οικονοµίας και
τους νέους αγρότες. τόµ. ΙΓ’, σ. 9394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος άρδευσης στο Νοµό Δράµας, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης
του αρδευτικού δικτύου, για οφειλές προς τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών της Γεωργικής Ένωσης Οπωροκηπευτικών Καστοριάς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Α’, σ. 189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την επέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τις εκδηλώσεις στη Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την αναγραφή ή όχι του Θρησκεύµατος όπως και άλλων
στοιχείων στις αστυνοµικές ταυτότητες. τόµ. Α’, σ. 349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στις συνεδριάσεις της επιτροπής αγώνα κατά των επεκτάσεων της
«ΠΕΤΡΟΛΑ» στην Ελευσίνα. τόµ. Δ’, σ. 693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη στελέχωση των αστυνοµικών τµηµάτων µε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 2011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταστολή
της εγκληµατικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών
στους Δήµους Αχαρνών και Ζεφυρίου Αττικής. τόµ. ΣΤ’, σ.
2138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση, στο Θριάσιο Πεδίο, µηχανισµού ελέγχου
της ρύπανσης του Περιβάλλοντος. τόµ. ΣΤ’, σ. 2207, 2208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχηµάτων γύρω από τα νυχτερινά κέντρα,
τον έλεγχο δράσης των «Εταιρειών Παρκαδόρων» κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµό-

σιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
τον περιορισµό των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Η’, σ.
4235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΟΥΑΡΚ», τις καταγγελίες των εργαζόµενων
για παραβίαση εργατικής νοµοθεσίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4935.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση επικίνδυνου κακοποιού κατά τη µεταφορά του στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, το θάνατο των δύο αστυνοµικών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της
οργανωµένης εγκληµατικότητας των ανηλίκων. τόµ. Θ’, σ.
5419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα µέτρα εκπαίδευσης των αστυνοµικών, την οργάνωση τµηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 5836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8365, 8543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που
δηµιουργούνται στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διεξαγωγή
ποδοσφαιρικών αγώνων στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε καταγγελίες της Ένωσης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών για ανάρµοστη συµπεριφορά αστυνοµικών σε εργαζόµενους του συγκροτήµατος του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την εξασφάλιση της κατάλληλης αστυνόµευσης των περιοχών Βοτανικού-Ρούφ-Κεραµεικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 8833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της
υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8834.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διακαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις
µαθητικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α’, σ. 223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού να προχωρήσει σε νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος. τόµ. Α’, σ. 228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την τοποθέτηση στα σωφρονιστικά καταστήµατα των ανδρών του Σώµατος εξωτερικής φρούρησης
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της επ’ αόριστον, κράτησης αλλοδαπών στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
1220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-
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σύνης, σχετικά µε την παραποµπή σε δίκη, ατόµων που
συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων της
Γραµµατείας των Δικαστηρίων. τόµ. Ε’, σ. 1955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την Ίδρυση Εφετείου και Πρωτοδικείων
στο Νοµό Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 3644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές της χώρας µας. τόµ. Θ’, σ. 5034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τα µέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του
νοσοκοµείου των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ι’, σ. 5750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αναµόρφωση του θεσµού αδειών των κρατουµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού στα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης ότι θα ρυθµιστεί νοµοθετικά υποχρεωτικός ο πολιτικός γάµος και ο θρησκευτικός να είναι προαιρετικός. τόµ. ΙΓ’, σ. 8835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9543.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διαξαγωγή της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «DYNAMIC MIX» στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα πρόσφατα ατυχήµατα στην Πολεµική Αεροπορία, τη λήψη µέτρων για τη σωστή συντήρηση
και έλεγχο των αεροσκαφών. τόµ. Α’, σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την άσκηση DYNAMIC MIX 2000
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. τόµ. Α’, σ. 379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αναφερόµενα στην προµήθεια ασυρµάτων από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. τόµ. Α’, σ. 381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εκπαίδευση των πληρωµάτων
για τα ελικόπτερα παντός καιρού τύπο «SUPER PUMA».
τόµ. Δ’, σ. 698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιλύσει µε νοµοθετική ρύθµιση τις εργασιακές σχέσεις των
επιτάκτων. τόµ. Δ’, σ. 982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
περαιτέρω βελτίωση στον τρόπο της εκπαίδευσης και διαβίωσης των στρατευµένων νέων. τόµ. Δ’, σ. 1256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επικείµενη υπογραφή της σύµβασης για την αγορά εξήντα αεροσκαφών Eurofighter κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την πτώση του µαχητικού αεροσκάφους F16, τη διερεύνηση των αιτιών για τις συχνές πτώσεις
πολεµικών αεροσκαφών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Άµυνας, σχετικά µε την κύρωση από την Ελληνική Βουλή της Σύµβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών. τόµ. ΣΤ’, σ. 2173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την εκ νέου διευθέτηση της συνοριακής γραµµής Ελλάδας-Αλβανίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ασφάλεια της Ελληνικής Δύναµης
στο Κόσοβο, λόγω των ραδιενεργών καταλοίπων από τους
βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τον ιατρικό έλεγχο
των Ελλήνων στρατιωτών που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο
Κόσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάργηση του θεσµού της επίταξης των ναυτεργατών στα βοηθητικά πλοία του Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη
χρησιµοποίηση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου,
στα πεδία βολής του στρατού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3852, 3902,
3906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρήση βληµάτων µε απεµπλουτισµένο ουράνιο
στα πεδία βολής του στρατού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ή όχι βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου στο πεδίο βολής Λαγκαδά κατά τη διάρκεια της ΝΑΤΟϊκής άσκησης DYNAMIC-MIX
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την αποστολή στρατευσίµων οπλιτών, που υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Η’, σ.
4159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την µεταφορά σε µονάδα της Λάρισας οχηµάτων της ελληνικής δύναµης στο Κόσοβο για ανακατασκευή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις καταγγελίες που αφορούν θανάτους από καρκίνο εργαζοµένων στα στρατιωτικά εργοστάσια Βελεστίνου και Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 5033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παράνοµη και επικίνδυνη διακίνηση τοξικών αποβλήτων από την εταιρεία CINAR A.E.
τόµ. Θ’, σ. 5340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε τον αποκλεισµό γυναικών από τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Ι’, σ. 5749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επικείµενη λειτουργία της «ΑΒΥΤ Α.Ε.» (Αχαϊκή Βιοµηχανία Υψηλής Τεχνολογίας) στη
Λεύκα Πατρών στη διασφάλιση του κρατικού χαρακτήρα
της Ελληνικής Βιοµηχανίας ‘Οπλων (ΕΒΟ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6251.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο για διαρροή του τοξικού υγρού κλοφέν από τους κλαπέντες µετασχηµατιστές
από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μαραθώνα. τόµ.
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ΙΒ’, σ. 8159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών για άρση των ναρκοπεδίων στον ελληνικό χώρο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην υλοποίηση από πλευράς των Ηνωµένων Πολιτειών, του «Εθνικού Αντιπυραυλικού Συστήµατος» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων άρσης των αδικιών εις βάρος των αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Εµφυλίου Πολέµου και του Αντιδικτατορικού
Αγώνα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν την
αποµάκρυνση των Αµερικανών από τη στρατιωτική βάση
στον Άραξο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού, του Νοµού
Θεσσαλονίκης. τόµ. ιΓ’, σ. 9458.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση πρόσληψης καθηγητών στα σχολεία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ. 235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση των πανεπιστηµιακών πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήµια των άλλων δεκατεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
του επιµισθίου στους καθηγητές που υπηρετούν στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων καθηγητών στο Λύκειο Νέας Φιγαλείας
Ηλείας. τόµ. Δ’, σ. 693.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων σε διδακτικό προσωπικού του Γυµνασίου Γαλατά. τόµ. Δ’, σ. 725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επισκευές
των ζηµιών που υπέστησαν τα κτίρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Αθήνας από τον περσινό σεισµό.
τόµ. Δ’, σ. 1093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την δίωξη δύο
δασκάλων του 7ου Δηµοτικού Σχολείου Αγρινίου. τόµ. Δ’,
σ. 1170.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
διδακτικού προσωπικού στο Λύκειο Κυθήρων. τόµ. Δ’, σ.
1260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποβολή
µαθητών του 1ου Γυµνασίου Λάρισας, επειδή συµµετείχαν
σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παράνοµη λειτουργία τζαµιών και ευκτηρίων οίκων στην Αθήνα κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση
του κτιρίου της Σπουδαστικής Εστίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). τόµ. Ε’, σ. 1537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου του 4ου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άρτας. τόµ. Ε’, σ. 1542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αλλαγή
της διαδικασίας ελέγχου και αναγνώρισης των πτυχίων του
εξωτερικού από το Διαπενεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ε’, σ.
1578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απεργία
πείνας των δύο δασκάλων στο Αγρίνιο, τις προσπάθειες για
την εξεύρεση λύσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1580.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη νοµοθετική ρύθµιση που αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχιούχων ιατρικών σχολών της αλλοδαπής.
τόµ. Ε’, σ. 1694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το οξύτατο
πρόβληµα στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών, την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόβληµα
στέγασης του 1ου Εσπερινού Γυµνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα
διδασκαλίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της αντιστασιακής και κοινωνικής δράσης κατά την χρονική περίοδο
1941-44 των Μητροπολιτών Αντωνίου Ηλείας και Ιωακείµ
Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα κτίρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) Αθήνας από τον περσινό σεισµό. τόµ. ΣΤ’, σ. 2205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, των
κρατών-µελών του Συµβουλίου Ευρώπης για την εισαγωγή
«Ηµέρα του Ολοκαυτώµατος» στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. τόµ.
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ΣΤ’, σ. 2300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της
εκπαίδευσης των παιδιών των τσιγγάνων στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, λόγω των
εξαγγελιών του Υπουργού Υγείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πληρωµή
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται στα
Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Πύργου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αλλαγή θεσµικού πλαισίου, που διέπει
την Εθνική Βιβλιοθήκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των περιοχών όπου θα ιδρυθούν νέα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, την ίδρυση Σχολής στο Νοµό Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς του Νοµού Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στο κόστος που επιβαρύνει
τις οικογένειες για είσοδο των παιδιών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, λόγω της προσφυγής στην παραπαιδεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για µεταγραφή των φοιτητών που σπουδάζουν σε πανεπιστήµια της Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
3641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και την ίδρυση τµηµάτων στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση των προπαρασκευαστικών τµηµάτων για τους αποφοίτους µαθητές των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων. τόµ. Η’, σ. 4062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσβαση
των αποφοίτων των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) στα Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ). τόµ. Η’, σ. 4640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα µέτρα αστυνόµευσης στα σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής. τόµ.
Η’, σ. 4644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των φορέων του Δήµου Περιστερίου για την ανέγερση νέων κτιρίων για το 10ο Λύκειο, το 11ο και 17ο Γυµνάσιο. τόµ. Η’, σ. 4741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς

του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. τόµ. Θ’, σ. 4941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις παρεµβάσεις του Υπουργού Παιδείας στη δικαστική υπόθεση δίωξης
καθηγητών. τόµ. Θ’, σ. 4999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση
κενών θέσεων δασκάλων σε δηµοτικά σχολεία της δυτικής
Αθήνας. τόµ. Θ’, σ. 5336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Αργολίδος από τη χωροθέτηση των Σχολών του
νεοσύστατου Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. Ι’, σ.
6475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη. τόµ. Ι’, σ.
6599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον διορισµό
εκπαιδευτικών µουσικής αγωγής στα δηµόσια σχολεία. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, τη χωροταξική κατανοµή και λειτουργία των σχολών στους υπόλοιπους νοµούς
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δηµοτικού
Σχολείου Στούπας Μεσσηνίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στη Β’ και Γ’ Λυκείου στα ιδιωτικά
λύκεια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων σε απλήρωτους καθηγητές διαφόρων
ειδικοτήτων. τόµ. ΙΓ’, σ. 9179.
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προσαρµογή των οργανικών συνθέσεων και την τήρηση του οκταώρου στα πλοία υψηλών ταχυτήτων. τόµ. Α’, σ. 158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη µείωση των δροµολογίων
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών προς τις Κυκλάδες. τόµ.
Α’, σ. 176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την οµαλή λειτουργία και ασφάλεια των δροµολογίων
της πορθµειακής γραµµής Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Δ’, σ. 696.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας των επιβατικών πλοίων, τις διαδικασίες ελέγχου
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Αµβρακικού κόλπου από την καταστροφή που
προκαλούν οι παράνοµοι αλιείς. τόµ. Ζ’, σ. 3601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση των παροπλισµένων πλοίων από την ειδική, για επισκευή πλοίων ζώνη του Περάµατος. τόµ. Θ’, σ. 5000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης κοινής απόφασης για τον καθορισµό υποδείγµατος ναυλοσυµφώνου που αφορά τα πλοία αναψυχής. τόµ. Θ’, σ. 5420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης από το λιµάνι της Καλαµάτας του πλοίου «ΕΛ ΝΤΟΡ»,
το οποίο είναι φορτωµένο µε επικίνδυνο φορτίο κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 5748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την εκτέλεση των αναγκαίων
έργων στο λιµάνι του Δήµου Ευδήλου Ικαρίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση µε αυτό. τόµ. Ι’, σ. 6254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την εκτέλεση
του δροµολογίου του πλοίου HIGH SPEED 1 από Πειραιά
προς Μήλο της Κυριακή 4 Ιουνίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9392.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες της Κυβέρνησης για να αποτραπεί η κατασκευή πυρηνικού σταθµού του Ακουγιού της
Τουρκίας. τόµ. Α’, σ. 233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη στεγαστική αποκατάσταση των οµογενών που ζούν στη Φαρκαδώνα Τρικάλων. τόµ. Α’, σ. 246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης
του Αρείου Πάγου για τις πολεµικές επανορθώσεις των
συγγενών των θυµάτων της σφαγής του 1944 στο Δίστοµο
Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις τοποθετήσεις Αµερικανών Εµπειρογνωµόνων σε Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα
στην Αθήνα. τόµ. Δ’, σ. 1222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υπερψήφιση ανθελληνικής οργάνωσης από τον Έλληνα εκπρόσωπο στο ECOSOC του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. τόµ. Ε’, σ. 1697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές στην
Αλβανία, τις παρατυπίες στο Δήµο Χειµάρρας κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 1838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη συµφωνία των Υπουργών Εξωτερικών
Ελλάδος και Τουρκίας να εφαρµόσουν µια δέσµη Μέτρων
Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. τόµ. Ε’, σ. 1919, 1956.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς οτν Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εκ νέου οριοθέτηση της συνοριακής
γραµµής µε την Αλβανία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος συνεργασίας της Αιµατολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» της Θεσσαλονίκης και του
Νοσοκοµείου «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΝΟΣ» των Σκοπίων.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης και εκσυγχρονισµού του Κέντρου Απόδηµων Μακεδόνων. τόµ. ΣΤ’, σ.
2741.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη συµµετοχή του Προέδρου του Μαυροβουνίου στη
Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις δυτικές βαλκανικές
χώρες στο Ζάγκρεµπ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την έξαρση της ναζιστικής βίας στη Γερµανία, τις ενέργειες του Υπουργείου για την προστασία των
Ελλήνων µεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε πληροφορίες προερχόµενες από τα Σκόπια για ενδεχόµενη συµφωνία µε την Ελλάδα, που αφορά
την ονοµασία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωµένες
Πολιτείες του εκδότη του περιοδικού «ΑΝΤ1» Χρήστου Παπουτσάκη. τόµ. Θ’, σ. 5576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ενεργήσει, ώστε να δοθεί λύση µε τους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατουµένους στην Τουρκία. τόµ. ΙΒ’, σ. 7942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να φέρει
στην προσεχή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέµα της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
για την Κύπρο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να ενισχυθεί η προσπάθεια του πολιτιστικού Σωµατείου «ΤΑΜΑ» της
Κύπρου, ώστε να αποκαλυφθεί η τύχη των παιδιών που χάθηκαν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΓ’, σ.
9176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προώθηση κατά την εαρινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ σχεδίου απόφασης µε ρυθµίσεις που ευνοούν την Τουρκία και
θίγουν τα εθνικά µας συµφέροντα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε αναδιάταξη των συνόρων στα Βαλκάνια εις βάρος της
χώρας µας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9544.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στις εργατικές κατοικίες του Νοµού Αττικής από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ. Α’, σ.
168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας. τόµ. Α’, σ. 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικώς µε τη χρηµατοδότηση του Οργανισµού Διαχείρισης Πόρων Υγείας (ΟΔΙΠΥ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αξιολόγηση ακινήτου, ιδιοκτησίας του Ταµείου Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη διάσφαλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην εταιρία
«SOFTEX». τόµ. Δ’, σ. 1259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την παρακράτηση 340 δις δραχµών από την Διοίκηση του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία ανήκουν στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού και στο Λαγαριασµό Ανεργίας Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. Ε’, σ.
1539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας την κάλυψη των θέσεων εργασίας στους τοµείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων στην επιχείρηση «ΜΠΙΑΝΚΑ»
στην Καβάλα. τόµ. Ε’, σ. 2011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ανάθεση
καθηκόντων τεχνικών συµβούλων, για την εκπόνηση µελετών κατασκευής του Ολυµπιακού χωριού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τους χρονικούς περιορισµούς στην πιστοποίηση των δοµών και στην
κατάρτιση του µητρώου εκπαιδευτών, των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προωθήσει µια κοινωνική-ασφαλιστική σύµβαση µε την Αυστραλία. τόµ. ΣΤ’, σ. 2853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αυξήσει το επίδοµα ανεργίας. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία της κλωστοϋφαντουργίας
«Κρητικός Α.Ε.» στο Νοµό Αχαϊας, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου µε χρήµατα
των εργοδοτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε το συνδυα-

σµό της εφαρµογής του µέτρου, για έκπτωση 50% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, από τα καθαρά έσοδα των
επιχειρήσεων, µε τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αποποµπή του Προέδρου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας,
την απεµπλοκή του Οργανισµού από την ευθύνη κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επιβολή
και την καταβολή των νοµίµων προστίµων που επέβαλε το
Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας και παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, στο Καζίνο του Ρίο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 3942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης του ολοκληρωµένου προγράµµατος για
την ανεργία στο νοµό Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 4156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ένταξη
του Νοµού Άρτας, στα προγράµµατα του Υπουργείου για
την ανεργία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών εταιρειών «παροχής προσωρινής εργασίας» κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την τοποθέτηση χρηµάτων από το αποθεµατικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Η’, σ. 4525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού. τόµ. Η’, σ. 4641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να µειώσει τα πρόσθετα τέλη για την
καθυστέρηση πληρωµής των εισφορών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. τόµ. Θ’, σ. 4846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων των µε ποσοστά υπαλλήλων, που απασχολούνται µε την είσπραξη των εσόδων ορισµένων Ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ’, σ. 4846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µετατροπή
του 3ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε µονάδα βραχείας νοσηλείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµενων συνδικαλιστικών στελεχών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταβολή σύνταξης από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ) σε γυναίκες αγρότισσες, οι σύζυγοι των οποίων εργάστηκαν και συνταξιοδοτήθηκαν στην Αµερική. τόµ. Θ’, σ.
5131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τον καθορισµό κατώτατης σύνταξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την πλήρωση
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των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στα πολυϊατρεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 5537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την έκδοση
των αναγκαίων προεδρικών διαταγµάτων, που θα επιτρέπουν στους ασφαλισµένους του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), να δικαιούνται φυσικοθεραπείας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 6009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επίλυση
του ασφαλιστικού προβλήµατος των επαγγελµατιών της περιοχής Βάρδας Ηλείας. τόµ. Ι’, σ. 6080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την προώθηση των νοµοθετικών παρεµβάσεων για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Καβάλας, από το πρόγραµµα επιδότησης, του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
για την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις, τη µείωση ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τον τρόπο καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Βρεφονηπιακού Σταθµού της Εργατικής Εστίας Ηγουµενίτσς. τόµ. Ι’, σ. 6509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για τους ανέργους του νοµού Λάρισας. τόµ. Ι’, σ. 6511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού. τόµ. Ι’, σ. 6602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης των προστατευοµένων µελών, των οικογενειών των µεταναστών. τόµ. Ι’, σ. 6699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων σε υπαλλήλους, εισπράκτορες του Ταµείου Ασφάλισης Εµπόρων (ΤΑΕ). τόµ. Ι’, σ. 6700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των λειτουργικών προβληµάτων του Υποκαταστήµατος του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ’, σ. 7978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του Οµίλου Στασινοπούλου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
«ΟΛΥΜΠΟΣ». τόµ. ΙΒ’, σ. 8201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την κατάργηση των επιδοµάτων των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναστείλει την εφαρµογή της απόφασης που χαρακτηρίζει πολλά νησιά ως τουριστικές περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού σε θέµατα διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη δηµιουργία γραφείων του Ταµείου Εµπόρων
Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) στους Μολάους και το Γύθειο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα προβλήµατα στην επιχείρηση οινοποιίας «Γεωργιάδη» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λάρισα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταβολή στους πολύτεκνους από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων των οικογενειακών επιδοµάτων, των ισοβίων
συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9455.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις δηλώσεις του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, για τη
συγχώνευση των Νοµών Ηλείας και Αχαΐας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για αναδιάταξη του Διοικητικού Χάρτη της Χώρας. τόµ. Α’, σ. 179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον αποκλεισµό των κινητικά αναπήρων πολιτών από το
διαγωνισµό του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). τόµ. Α’, σ. 236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του
Κώδικα Ιθαγένειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
δηµοσιεύµατα στον Τύπο αναφερόµενα στις προθέσεις της
Κυβέρνησης να εφαρµόσει αναδροµικά την κατάργηση του
άρθρου 19 του Κώδικα Ιθαγένειας. τόµ. Α’, σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τον προσδιορισµό του αρµοδίου κρατικού οργάνου, για την
έκδοση και εκτέλεση πράξης κατεδαφίσεως αυθαιρέτων σε
δασικές εκτάσεις. τόµ. Ε’, σ. 1954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
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τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει σε νοµοθετικό
και διοικητικό επίπεδο την πολιτική για τη µετανάστευση.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις δραστηριότητες του κατασκοπευτικού δικτύου ΕΣΕΛΟΝ
στη χώρα µας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 4154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης σε ότι αφορά το προεδρικό
διάταγµα για τη «γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
του έργου ανάδειξης της νήσου Σαπλέντζα, στις ακτές της
Μεθώνης. τόµ. Ι’, σ. 6249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
απολυµένων επιµελητών εισπράξεων του Ταµείου Εµπόρων
Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ). τόµ. Ι’, σ. 6249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
καταγγελίες που αφορούν νόθευση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού για πρόσληψη εκπαιδευτικών στο δηµόσιο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την υποβαθµισµένη εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις εκδηλώσεις µνήµης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της λειψυδρίας στα νησιά των Κυκλάδων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για επίλυση του προβλήµατος της έλλειψης
νερού στην Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. ΙΓ’, σ.
9209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις δηλώσεις της Υπουργού κατά τη διάρκεια επίσκεψής της
στην Κρήτη που αφορούν τους κατοίκους των ΖωνιανώνΚρήτης. τόµ. ΙΓ’, σ. 9211.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας
της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8049.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε το ύψος του ελλείµµατος της Ολυµπιακής Αεροπορίας, τον τρόπο εξυγίανσης αυτής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται από τη διαπλάτυνση της σιδηροδροµικής
γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος
(Ο.Σ.Ε.) στα Τρίκαλα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις διαδικασίες εξυγίανσης της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργεί η διαπλάτυνση της σιδηροδροµικής γραµµής
που διέρχεται µέσα από την πόλη των Τρικάλων. τόµ. Δ’, σ.
1175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη δηµιουργία πολιτικού αεροδροµίου στη δυτική Ελλάδα, την αναβάθµιση του
αεροδροµείου Αράξου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 2013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αποκατάσταση
των δικαιούχων τριών πολυκατοικιών στη Μεταµόρφωση,
που κατέρρευσαν κατά το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου
1999. τόµ. Ε’, σ. 2014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την παραχώρηση εκτύπωσης του Χρυσού Οδηγού του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), σε ιδιωτική επιχείρηση. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την επιχειρησιακή λειτουργία και εκµετάλλευση του νέου ραντάρ προσέγγισης
στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ζ’, σ. 3850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις αυξήσεις του τιµολογίου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τον Οργανισµό
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. τόµ. Η’, σ. 4061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την καθυστέρηση υπογραφής της σύµβασης για την ανάπτυξη του ελληνικού
δορυφορικού συστήµατος HELLAS STAT. τόµ. Η’, σ.
4524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στην ύπαρξη απαξιωµένου τηλεπικοινωνιακού υλικού, στις αποθήκες του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.). τόµ. Η’, σ. 4740.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη διακοπή των δροµολογίων της αεροπλοίας
προς τη νήσο Μήλο. τόµ. Ι’, σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
που εκπέµπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ι’, σ.
6077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης του δορυφορικού προγράµµατος ΗELLAS_
SAT. τόµ. Ι’, σ. 6600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις αποδοχές του
Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. Ι’, σ. 6601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών
λειτουργίας σε Ραδιοφωνικούς Σταθµούς. τόµ. Ι’, σ. 6698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έγκριση εκτέλεσης, µε υπεραστικά λεωφορεία, δροµολογίων από την Καλαµάτα προς τα Ιωάννινα. τόµ. ΙΒ’, σ. 7879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις συµβάσεις που υπεγράφησαν µεταξύ του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.) και των εταιρειών «INTRACOM» και
«SIEMENS» για την εγκατάσταση των ψηφιακών παροχών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη δυνατότητα παρακολούθησης των
κινητών τηλεφώνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να δοθούν δωρεάν διαµερίσµατα στους ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών της Μεταµόρφωσης Αττικής, που
κατέρρευσαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9011.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση της
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κονοτικού
Πλαισίου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών
ταξί. τόµ. Α’, σ. 249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
ενίσχυση της οικογένειας και την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος. τόµ. Α’, σ. 279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εφαρµογή του νέου
Προσδιορισµού Αντικειµενικών Αξιών γής κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απεργία των φορτηγών αυτοκινήτων, τις επιπτώσεις στην µεταφορά αγροτικών προϊόντων, του τουρισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στην
υποβολή και έγκριση προτάσεων και συγκεκριµένων έργων, στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Δ’, σ. 933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για νοµοθετική ρύθµιση του φόρου εισοδήµατος

από ανείσπρακτες οφειλές προβληµατικών επιχειρήσεων
του Δηµοσίου, που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση. τόµ. Δ’,
σ. 980.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική βοήθεια για την ανασυγκρότηση της Γιουγκοσλαβίας, την αποκατάσταση του οδικού άξονα 10 και της γραµµής των σιδηροδρόµων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων για να αποκτήσουν οι δικαιούχοι αγρότες τα κίνητρα που προβλέπει το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. τόµ. Δ’, σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που προέκυψαν µε την εφαρµογή του νόµου
για τη ρύθµιση των χρεών από τις τράπεζες. τόµ. Ε’, σ.
1495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
HELEXPRO, την παραχώρηση της διοίκησής της κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργεί στους παραγωγούς χυµοποιήσιµων εσπεριδοειδών, η εφαρµογή του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα οπωροκηπευτικά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παραχώρηση του
Άλσους Ριζάρη στο «Ιδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή»
για την ανέγερση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των ασθενεστέρων οικονοµικά τάξεων λόγω της µεγάλης αύξησης του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ. 1696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τα πανωτόκια, την παράταση της απαγόρευσης των
αναγκαστικών εκτελέσεων µέχρι 31.10.2001 κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 1792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που
προέκυψαν µε την εφαρµογή του Προεδρικού Διατάγµατος
για την αναδιάταξη των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(ΔΟΥ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,σχετικά µε την πτώση των επιτοκίων καταθέσεων στις τράπεζες, την κερδοσκοπία µε τα επιτόκια χορηγήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα σε εξωχρηµατιστηριακές δραστηριότητες της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». τόµ. ΣΤ’, σ. 2746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στη Διώρυγα της Κορίνθου, την
παραµονή της εταιρείας στον έλεγχο του δηµοσίου κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει αναλογικά τις προσαυξήσεις για τις
καθυστερηµένες οφειλές προς το δηµόσιο. τόµ. Η’, σ.
4200.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάρθρωση και
τον εσκυγχρονισµό των Στατιστικών Υπηρεσιών κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στην ‘Υδρα. τόµ. Η’, σ. 4237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επανεξέταση του
τρόπου προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών γης, στις
εκτός σχεδίου περιοχές των νησιών των Κυκλάδων. τόµ. Η’,
σ. 4330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά την εισαγωγή της Αγροτικής Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. τόµ. Η’,
σ. 4436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απελευθέρωση
των κλειστών επαγγελµάτων, την αντιµετώπιση των προβληµάτων που θα προκύψουν κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εντάξει στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου και τους χώρους που ανήκουν σε κοινωφελείς οργανισµούς, για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση δηµόσιας έκτασης από το «Κτήµα Οµορφοκκλησιάς» για την
κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες». τόµ. Θ’, σ. 5230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη συγκρότηση των
διαχειριστικών αρχών κατά τη διαχείριση του Γ’ Κοινοτικού
Πλαίσιου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση του κληροδοτήµατος «ΤΑΣΟΥΛΑ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη σε αναπτυξιακό πρόγραµµα επενδύσεων ιδιωτικών φοιτητικών εστιών. τόµ. Θ’, σ. 5667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπέρογκη αύξηση
των νέων αντικειµενικών αξιών ακινήτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5797.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη του τρίχρονου στη Μυτιλήνη, τη διερεύνηση
τυχόν ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
µελέτης και της κατασκευής βιολογικού καθαρισµού Κυπαρισσίας. τόµ. Ι’, σ. 5836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για µείωση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι’, σ. 6039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου, για την κατάβολη του οικογενειακού επιδόµατος
και στους δύο συζύγους. τόµ. Ι’, σ. 6044.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη εύρυνση του ελλείµατος στο ισοζύγιο πληρωµών και το εµπορικό ισοζύγιο της
χώρας. τόµ. Ι’, σ. 6374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το πρόβληµα των «πανωτοκίων» των τραπεζών, τις επιπτώσεις στη βιωσιµότητα
των επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. ι’, σ. 6424.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάταξη του επαγγέλµατος των Χηµικών-Μηχανικών για τη ρύθµιση της
φορολογίας τους. τόµ. Ι’, σ. 6469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προ τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου ινοσανίδας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.» στο Νοµό Γρεβενών.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε
να µειωθούν οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή από τον
Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων του επιδόµατος και της
σύνταξης στις πολύτεκνες µητέρες, ανεξάρτητα από το εισόδηµά τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9538.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
πληροφορίες αναφερόµενες σε αποθήκευση τοξικών αποβλήτων από τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. Α’, σ. 245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου.
τόµ. Α’, σ. 247, 386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατασκευή του έργου
«Ανασύσταση της Λίµνης Κάρλας». τόµ. Α’, σ. 281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για το βιολογικό καθαρισµό των αστικών
λυµµάτων της Θεσσαλονίκης προκειµένου να καθαρισθεί ο
Θερµαϊκός Κόλπος. τόµ. Α’, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του Μετρό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τους
σεισµόπληκτους του Λεκανοπεδίου. τόµ. Α’, σ. 410.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα δηµιουργηθεί µε
την επέκταση του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο
Πεδίο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την οικοδόµηση του οικοπέδου, στη συµβολή των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση εκτέλεσης των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αναθεώρηση των περιβαλλοντικά επιζήµιων χωροθετήσεων για την Ολυµπιάδα 2004 στο Σχοινιά Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες, την καταβολή αποζηµιώσεων
στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εκτέλεση των απαραιτήτων αποχετευτικών έργων για
την αποτροπή πληµµυρών στη Β’ Περιφέρεια της Αθήνας.
τόµ. Δ’, σ. 1171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία των πληγέντων από τις
πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Δ’, σ.
1257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων, τα οποία δηµιουργούν
στους κατοίκους, τα αδρανή λατοµεία Σχιστού Κορυδαλλού. τόµ. Δ’, σ. 1261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
το αντιπληµµυρικά έργα στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, στη Χωµατερή Άνω Λιοσίων. τόµ. Ε’, σ. 2016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις ζηµιές που υπέστη ο Νοµός Κέρκυρας από τις πρόσφατες πληµµύρες, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πορεία του έργου της ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του εθνικού δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση και λειτουργία, στο Θριάσιο Πεδίο, µηχανισµού ελέγχου της ρύπανσης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στη Δυτική Αττική, την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διαχείριση των τοξικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από άναρχη τοποθέτηση των διαφηµιστικών πινακίδων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων ολοκλήρωσης του έργου εκτροπής του Αχελώου ποταµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον σχεδιασµό της κατασκευής του παραλιακού οδικού άξονα Δυτικής Ελλάδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης στους υγρότοπους
διεθνούς σηµασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
3005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στην Κόρινθο, τη λήψη µέτρων
αποζηµίωσης των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση λειτουργίας του νέου χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του Δήµου Κατερίνης κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Θριάσιο Πεδίο από τη
σχεδιαζόµενη επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 4201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία της παράκαµψης της Πάτρας, της Εθνικής Οδού Αθηνών-ΠάτραςΠύργου. τόµ. Η’, σ. 4230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επιλύσει το πρόβληµα της
οικιστικής δόµησης της πόλης της Ναυπάκτου. τόµ. Η’, σ.
4437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία του αεροδροµίου στα Σπάτα. τόµ. Η’, σ.
4528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις αποφάσεις, χρονοδιαγράµµατος και τα σχέδια για τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο Πεδίο, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ανάκληση
της άδειας έρευνας και εξόρυξης χρυσού της εταιρείας
«Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 4707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο των πηγών
εκποµπής διοξινών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην κατασκευή
του αγωγού ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό
Αλιάκµονα. τόµ. Θ’, σ. 4939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση των έργων στην χωµατερή Κουρουπητού
Χανίων, την άρση της επιβληθείσας ποινής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας και αξιοποίησης του ποταµού
Νέδα. τόµ. Θ’, σ. 5031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την παράνοµη και επικίνδυνη διακίνηση τοξικών αποβλητών από την εταιρεία CINAR A.E. τόµ. Θ’, σ. 5231.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την µετεγκατάσταση του
ιπποδρόµου από την Καλλιθέα στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων στη Χαλκιδική, τη λήψη µέτρων προστασίας των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή του κωπηλατοδροµίου, για τις ανάγκες των
Ολυµπιακών Αγώνων στην περιοχή του Σχοινιά κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 5833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον προγραµµατισµό των έργων για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στο χώρο του µητροπολιτικού πάρκου
στο Γουδί. τόµ. Ι’, σ. 5835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την µεταφορά επικίνδυνων τοξικών ουσιών, µέσω του λιµανιού της Κορίνθου από την εταιρεία CINAR A.E. κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 6010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή της ζεύξης του Μαλιακού Κόλπου, τις διαδικασίες κατασκευής της παράκαµψης Αγίου Κωνσταντίνου
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας. τόµ. Ι’, σ. 6047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάληψη από την Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» , της ανέγερσης των κτιρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον κίνδυνο λειψυδρίας, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, την

ολοκλήρωση των έργων εξασφάλισης επαρκών αποθεµάτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µετεγκατάσταση των οικογενειών
που επλήγησαν από το σεισµό του 1995 στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. Ι’, σ. 6422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την συνέχιση της καταβολής του προστίµου που επέβαλε το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη χωµατερή του Κουρουπητού
στα Χανιά. τόµ. ΙΒ’, σ. 8010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάκληση της απόφασης που απαγορεύει την κυκλοφορία στην εθνική οδό Άµφισσας-Λιδορικίου στο τµήµα από
Άµφισσα έως Αγία Ευθυµία λόγω έργων βελτίωσης. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη διευθέτηση των προβληµάτων που
προκύπτουν από την άτακτη εµφάνιση των διαφηµιστικών
πινακίδων στο οδικό δίκτυο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αξιοποίηση του χώρου του αεροδροµίου του Ελληνικού.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβένησης για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε να επιτευχθεί η οδική σύνδεση του
νοµού Άρτας µε τη Θεσσαλία. τόµ. ΙΓ’, σ. 8995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση και του χώρου του αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 8996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στις διασταυρώσεις της παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών-Θεσσαλονικης στο ύψος της Φθιώτιδας.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να αναθεωρήσει το Προεδρικό Διάταγµα 84/84, προκειµένου να αδειοδοτηθούν µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο
στην Αττική. τόµ. ΙΓ’, σ. 9010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή της γέφυρας της Νέας Ποτιδαίας Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της Ιόνιας Οδού στο τµήµα από Ζαχάρω-Καλό Νερό κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9174.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Υπουργείου κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-
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σµού σχετικά µε τις επιχορηγήσεις φορέων και σωµατείων
του Νοµού Λαρίσης. τόµ. Α’, σ. 280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το διορισµό του Μάικλ Νάιτ στη Συντονιστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για
την παρακολούθηση της πορείας των Ολυµπιακών Αγώνων
της Αθήνας. τόµ. Ε’, σ. 1577.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
δηµιουργούνται από τις διεκδικήσεις του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευµατικών Δικαιωµάτων, για τα ποσοστά επί των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών. τόµ.
Ε’, σ. 1581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη βελτίωση της αθλητικής υποδοµής στο
Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για χρηµατοδότηση της κατασκευής του Μουσείου της Βεργίνας από
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αναστολή στην παροχή τιµητικών συντάξεων στους παλαίµαχους ηθοποιούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 3003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, στην περιοχή του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ένταξη, στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, του νέου Μουσείου της Σπάρτης. τόµ. Θ’, σ. 4936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Θ’, σ. 4936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση και αναβάθµιση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας στον Άγιο Κοσµά. τόµ. Ι’,
σ. 6045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επανεξετάσει την απόφαση για οικοδόµηση του Ραλλείου Γυµνασίου, σε αρχαιολογικό χώρο. τόµ. Ι’, σ. 6169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού να προτείνει
ως νέο ολυµπιακό αγώνισµα το καράτε κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την οριστική χωροθέτηση του συνόλου
των ολυµπιακών έργων, την ανατροπή του προϋπολογισµού
για την κατασκευή των έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη
διάσωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων που
αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση των µεγάλων οδικών
έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αγορά, αναπαλαίωση και µετατροπή σε µουσείο του σπιτιού

που γεννήθηκε ο Άγγελος Σικελιανός. τόµ. ΙΓ’, σ. 9456.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, του πρόσφατου ναυαγίου του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Δ’, σ. 1174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ενηµέρωση των Ελλήνων δηµοσιογράφων για τους ενδεχόµενους
κινδύνους στην υγεία τους, κατά τις αποστολές τους στο
Κόσσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη χορήγηση
των αδειών των ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Ι’, σ. 6473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τα µέτρα προστασίας του Τύπου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµερώσης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αφορούν την έναρξη παρουσίας του τηλεοπτικού τηλεπαιχνιδίου «Μεγάλου Αδελφού» από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9013.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να παραµείνει το έργο της αεροδιακοµηδής ασθενών και τραυµατιών για λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ολυµπιακή Αεροπλοϊα. τόµ. Α’, σ. 184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την καλύτερη διαχείριση των πόρων του Υπουργείου.
τόµ. Α’, σ. 192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την κάλυψη των κενών θέσεων υγειονοµικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Α’,
σ. 238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την ενεργοποίηση των ελικοπτέρων για τις επείγουσες αεροµεταφορές ασθενών από τα νησιά. τόµ. Α’, σ. 408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία του «Δροµοκαΐτειου
Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής». τόµ. Α’, σ. 414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση φαρµάκων επί πιστώσει σε ασφαλισµένους του δηµοσίου και των άλλων ταµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας
Μεγάρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ένταξη
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των έργων του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Δ’, σ. 981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στη µεταφορά τραυµατισµένου εργάτη από την
Κάλυµνο στην Τουρκία για νοσηλεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1092,
5185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την µη αποδοχή της δωρεάς µηχανολογικού εξοπλισµού Γερµανών Ιατρών για το Κέντρο
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Υγείας Αγίου Νικολάου Μάνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού για τη σωστή λειτουργία της µονάδας µεταµόσχευσης µυελού των οστών στο Νοσοκοµείο «Παπανικολάου». τόµ. Ε’, σ. 1583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
αντιµετώπισης του προβλήµατος «των παιδιών των φαναριών». τόµ. Ε’, σ. 1793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 1794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του
Νοσοκοµείου «ΜΕΤΑΞΑ», λόγω της έλλειψης τεχνολογικής
υποδοµής του προσωπικού. τόµ. Ε’, σ. 1795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοια, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος
της µόλυνσης των υδάτινων πόρων και της υποχώρησης
του υδροφόρου ορίζοντα στην κεντρική Μακεδονία. τόµ.
Ε’, σ. 1837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης ως
προς τις προϋποθέσεις που θα απαιτούνται για την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του ιατρού. τόµ.
Ε’, σ. 2012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα κρούσµατα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέτρα
ελέγχου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναστολή της λειτουργίας του
Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής στο Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ». τόµ. ΣΤ’, σ. 2209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των χρηστών και των θανάτων από τα ναρκωτικά, τη βελτίωση του
συστήµατος πρόληψης, θεραπείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ενέργειες των κατοίκων του
Δήµου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης για αποµάκρυνση από την περιοχή τους της µονάδας µεθαδόνης, την επέκταση
του προγράµµατος σε όλη την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων από τους αγροτικούς
γιατρούς κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων για τους κατοίκους
µικρών νησιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις καταλείψεις των ιατρικών σχολών της χώρας, λόγω αλλαγής στον τρόπο χορήγησης των
ιατρικών ειδικοτήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για τη δηµιουργία Κέντρων Κοινωνικής Μέριµνας στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
υπάρξει οργανωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος εθι-

σµού των νέων, στο αλκόολ. τόµ. Ζ’, σ. 3545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. τόµ.
Ζ’, σ. 3578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
εγκρίνει τη λειτουργία του τµήµατος ακτινοθεραπείας στο
Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της µόλυνσης που προκάλεσαν οι βοµβαρδισµοί του
ΝΑΤΟ, στη Γιουγκοσλαβία. τόµ. Ζ’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναβάθµιση της υγειονοµικής
περίθαλψης και των υπηρεσιών υγείας στην Επαρχία Καλαβρύτων (απαντά λόγω αποκλειστικής αρµοδιότητας ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας). τόµ. Ζ’, σ. 3907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που αφορά στην υγειονοµική θωράκιση του
Αιγαίου. τόµ. Η’, σ. 4064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών
προβληµάτων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). τόµ. Η’, σ. 4236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µείωση ή την κατάργηση των πολυτεκνικών επιδοµάτων. τόµ. Θ’, σ. 5037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Πιερίας. τόµ. Θ’, σ. 5535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε το πρόβληµα του αλκοολισµού
των νέων, τη δηµιουργία κέντρων ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της αγοράς
καινούριων ασθενοφόρων για το Εθνικό Κέντρο Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 5796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη
του παιδιού στη Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στην Κέρκυρα. τόµ. Ι’, σ. 6078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου
Παραγώγων Πλάσµατος, στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών
που υπέστη το νοσοκοµείο «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Κηφισιάς,
από το σεισµό του 1999, τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση στη λειτουργία
των προγραµµάτων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά κ.λπ.
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τόµ. Ι’, σ. 6423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και στελέχωση του Κέντρου
Υγείας Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας. τόµ. Ι’, σ. 6701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό ΥγείαςΠρόνοιας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στα Νοσοκοµεία, τη λήψη µέτρων επίλυσης
των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
θεσµοθετήσει ειδικότητα αθλητιατρικής στα Πανεπιστήµια
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την αποπεράτωση του Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Πωγωνιακής Ιωαννίνων. τόµ. ΙΒ’, σ. 8050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να
απαγορευθεί η χρησιµοποίηση ραµµάτων CATGUT σε δηµόσια νοσοκοµεία κλινικές κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση εξόφλησης των
ληξιπρόθεσµων αφειλών των νοσοκοµείων. τόµ. ΙΓ’, σ.
8756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαδικασία πλήρωσης µε ειδικό ιατρικό προσωπικό και τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Ξάνθης. τόµ. ΙΓ’, σ.
8803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του
νέου Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8998.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για
διακοπή των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταµού κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2925.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ως έδρας της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κρήτης των Χανίων Κρήτης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2241.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την κατάργηση αναγραφής του Θρησκεύµατος
στις ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών. τόµ. Ε’, σ. 1294.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 4802.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,

σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ίδρυση
νέου Εφετείου στον άξονα Θεσσαλονίκης-Θράκης. τόµ. Θ’,
σ. 5630.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα θύµατα της Γερµανικής Κατοχής. τόµ. Ι’, σ. 6549.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη υλοποίηση από το Νοµάρχη Ξάνθης της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου,
που αφορά ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία αξιωµατικών
από εφεδρεία. τόµ. Ε’, σ. 1868.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη µεταφορά
των εγκαταστάσεων του τάγµατος πεζοναυτών, εκτός Χαλκίδας. τόµ. Ε’, σ. 2037.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καθαρισµό του χώρου
του πεδίου βολής του Στρατοπέδου «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» στις
Γλαφυρές της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. τόµ. Ε’, σ. 2038.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τους κινδύνους που εκγυµονεί για τη χώρα µας η
δηµιουργία πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου της
Τουρκίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2440.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την πληρωµή του λογισµικού προγράµµατος για
τους πυραύλους PATRIOT κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5861.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της υγείας
των εργαζοµένων στις µονάδες 303 και 304 προκεχωρηµένου εργοστασίου βάσης (ΠΕΒ), όπου έχουν µεταφερθεί για
επισκευή στρατιωτικά οχήµατα από το Κόσοβο. τόµ. Ι’, σ.
6107.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τις παρατυπίες σε βάρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας κατά την τελετή των εγκαινίων του αεροδροµίου των Σπάτων. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8160.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των απολυµένων ανέργων της Αµερικανικής Βάσης του Αράξου. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8456.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης για µείωση του
στρατιωτικού εξοπλισµού και τα αποτελέσµατά της στην ισορροπία δυνάµεων Ελλάδος-Τουρκίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9276.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να εφαρµοστούν οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τους απολυµένους από την αµερικανική βάση Γουρνών Ηρακλείου
Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 1867.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
τη µετεγκατάσταση εκτός κατοικηµένης περιοχής των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ε’, σ. 2039.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους προέδρους
και δηµάρχους των καταργηθέντων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8914.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών
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για τη δηµοπράτηση του έργου Αυχή Αγκαθιά-Χαµέλι του
Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). τόµ. ΙΓ’, σ. 9038.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
επισκευή ζηµιών που προκλήθηκαν από τους σεισµούς στις
7.9.1999 στα δηµοτικά σχολεία Νέας Ιωνίας Αττικής. τόµ.
Δ’, σ. 594.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, για την καλύτερη ακτοπλοϊκή εξηπηρέτηση των κατοίκων των Αντικυθήρων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2668.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων απορρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Πάρου και Αντίπαρου, από τα καύσιµα
του ναυαγίου του πλοίου «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Ι’, σ.
6291.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση της
ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχουν οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9277.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, σχετικά µε την αποπεράτωση των εργατικών κατοικιών της περιοχής Τυρνάβου στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2442.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναπροσλάβει τους συµβασιούχους εργαζοµένους στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΤΕΒΕ) Χαλκίδας στο νέο Ασφαλιστικό Ταµείο που δηµιουργείται. τόµ. ΙΒ’, σ. 8456.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εφαρµόσει τις διοικητικές αποφάσεις, που αφορούν τους απολυµένους των πρώην αµερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. τόµ. Δ’, σ. 593.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την έκδοση νόµου για την υλοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου
44 του Συντάγµατος, το οποίο αφορά προκήρυξη δηµοψηφίσµατος για κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 2666.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
λειτουργήσει πολιτικό αεροδρόµιο στη Λάρισα. τόµ. ΣΤ’, σ.
2667.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις οφειλές των ιδιωτικών
καναλιών πανελλαδικής εµβέλειας στα ασφαλιστικά ταµεία
και σε δηµόσιους οργανισµούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 2240.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων

προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των
προστίµων που επέβαλε το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο, την
τελευταία τριετία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Ζ’,
σ. 3725.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατασκευή νέου σύγχρονου νοσοκοµείου στη Χαλκίδα. τόµ.
Ε’, σ. 1866.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του ακτινολογικού τµήµατος και για την ένταξη λειτουργίας του αξονικού τοµογράφου στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής. τόµ. Ε’, σ. 1866.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των
χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές
φαρµάκων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2441.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού, προκειµένου να εξοπλιστεί το Νοσοκοµείο Χαλκίδος µε αξονικό τοµογράφο. τόµ. ΣΤ’, σ. 2442.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ» Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2667.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της στελέχωσης, µε ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό, το Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2923.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Πνευµονολογικής Μονάδας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2924.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων λόγω έλλειψης Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας
στο Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βούλας. τόµ. Ζ’, σ. 3723.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ενέργειες του Υπουργού προκειµένου
και οι νοητικά και ψυχικά ασθενείς να έχουν ίση µεταχείρηση µε τις άλλες κατηγορίες Ατόµων µε Ειδικές Ανάκγες.
τόµ. Ζ’, σ. 3724.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης για την επικινδυνότητα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων. τόµ. Η’, σ.
4469.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την εγκατάσταση ξενώνα του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αθηνών, στην Ανθούπολη Περιστερίου. τόµ.
Η’, σ. 4470.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή λειτουργία
και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας
του Γενικού Νοσοκοµείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης.
τόµ. Η’, σ. 4471.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την ένταξη του Περιφερειακού Γενικού
Νοσοκοµείου «Θριάσιο» στην εφηµερία, την κατάργηση
του τµήµατος Φυσικής Ιστορίας και Αποκατάστασης κ.λπ.
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τόµ. Η’, σ. 4472.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διενέργεια ερευνών για τους σηµειωθέντες θανάτους στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4473.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου εκµετάλλευσης των παιδιών των φαναριών.
τόµ. Θ’, σ. 4801.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε πλήρωση θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 4803.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Θ’, σ. 5631.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων από τη λειτουργία του Κέντρου Μεθαδόνης στην
περιοχή Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ’, σ. 5632.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας µε γιατρούς ειδικοτήτων.
τόµ. Ι’, σ. 5861.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία Παιδιατρικής Κλινικής στο
Νοµό Αργολίδας. τόµ. Ι’, σ. 5863.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης της λειτουργίας
της Μονάδας Χηµειοθεραπείας, του Γενικού Νοσοκοµείου
Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6106.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την ενίσχυση σε διοικητικό και νοσηλευτικό πρόσωπο του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου Έβρου. τόµ.
Ι’, σ. 6108.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε ό,τι αφορά τη στελέχωση, τη λειτουργία
και την κάλυψη σε επείγουσες αεροµεταφορές του Κέντρου
Υγείας της Άνδρου. τόµ. Ι’, σ. 6290.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Καβάλας.
τόµ. Ι’, σ. 6291.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων και την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. τόµ. Ι’,
σ. 6547.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς ασθενών από τη Νήσο Θάσο στα Νοσοκοµεία Καβάλας και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 6548.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναθέσει στα Ευρωπαϊκά όργανα προς λύση, το ζήτηµα της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου στο Κοσλοντούϊ της
Βουλγαρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7793.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας, που αντιµετωπίζει ο κρατικός παιδικός σταθµός Κεραµεικού. τόµ. ΙΒ’, σ. 7794.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία Νοσοκοµειακής Μονάδας στις Δικαστικές Φυλα-

κές Ναυπλίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8161.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού να ρυθµίσει
το θέµα της χορήγησης και της είσπραξης του κόστους του
αίµατος που διατίθεται από το Δηµόσιο (νοσοκοµεία) στον
ιδιωτικό τοµέα υγείας (ιδιωτικές κλινικές) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
8644.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίσπευση κατασκευής εργαστηρίων
του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
Θεσσαλίας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ». τόµ. ΙΓ’, σ. 8645.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προς περιορισµό της υπερκατανάλωσης φαρµάκων σε δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8646.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιστράτευση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Άρνισσας Νοµού Πέλλας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9036.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία στεφανιαίας µονάδας και
την πλήρωση των κενών θέσεων καρδιολόγων στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Έδεσσας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9037.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πλήρωση των ελλείψεων σε γιατρούς στο Νοσοκοµείο Αµαλιάδος. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9278.
ΕΣΘΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού». (Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 767.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκαµψη της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών, τη βελτίωση του εισοδήµατος
των παραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2345.
ΕΣΤΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Βρεφονηπιακού Σταθµού της Εργατικής Εστίας Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι’, σ. 6509.
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου της Σπουδαστικής Εστίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). τόµ. Ε’, σ. 1537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το οξύτατο
πρόβληµα στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών, την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη σε αναπτυ-
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ξιακό πρόγραµµα επενδύσεων ιδιωτικών φοιτητικών εστιών. τόµ. Θ’, σ. 5667.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8049.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων,
ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 197, 231, 263, 268, 290, 357.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση συµπλήρωσης της θέσεως του διευθύνοντος συµβούλου στα «Ελληνικά Πετρέλαια» και στη «Δηµόσια Επιχείρηση Παραγωγής Αερίου».
τόµ. Δ’, σ. 695.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί
κυρώσεως της υπ’ αριθµόν 58861/ΥΠΕ 100003/1 Ν2601/
98/9.11.2000 υπαγωγή επενδύσεων της υπό σύσταση εταιρίας ΓΚΛΑΒΕΡΒΕΛ Καβάλας Α.Ε. στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων του ν.2601/98 κοινής υπουργικής απόφασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 2479, τόµ. Θ’, σ. 4967, 4984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στη Διώρυγα της Κορίνθου, την παραµονή της εταιρείας στον έλεγχο του δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις καταγγελίες κατά του Διοικητή της
Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) σε
σχέση µε την «Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβας (ΑΕΕΧ)» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης για περικοπή των καλλιεργούµενων
εκτάσεων µε ζαχαρότευτλα στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ζ’, σ.
3847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρόθεση της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ
για επέκταση των εγκαταστάσεών της στην Ελευσίνα. τόµ.
Ζ’, σ. 3853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο Πεδίο, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ανάκληση
της άδειας έρευνας και εξόρυξης χρυσού της εταιρείας
«Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 4707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τον έλεγχο κα τις παρατυπίες στην ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ. τόµ. Η’, σ. 4735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΟΥΑΡΚ», τις καταγγελίες των εργαζόµενων

για παραβίαση εργατικής νοµοθεσίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί στους
εργαζόµενους στην «ΛΑΡΚΟ», η πρόθεση της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συρρίκνωση της Εταιρείας «Αθηναϊκή
Χαρτοποϊα (SOFTEX)», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα εργοστασία της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις συµβάσεις που υπεγράφησαν µεταξύ του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.) και των εταιρειών «INTRACOM» και
«SIEMENS» για την εγκατάσταση των ψηφιακών παροχών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των
προβληµάτων και τη συνέχιση της λειτουργίας των µεταλλείων Μαντέµ-Λάκο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8123.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Διώρυγας
της Κορίνθου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π. Αδρακτάς, Θ.
Βασιλείου, Α. Δαβάκης, Σ. Δήµας, Σ. Καλαντζάκου, Β.
Κορκολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν.
Νικολόπουλος, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Παπαληγούρας, Ε.
Παπανικολάου, Π. Σκανδαλάκης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Π.
Τατούλης, Γ. Τσούρνος). τόµ. ΙΓ’, σ. 8618.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών
ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΔ’,
σ. 388, 623, 675, 713, τόµ. ΙΕ’, σ. 745, 761.
Τροπολογία σχετικά µε την αυτοτελή φορολογία αφορολογήτων αποθεµατικών. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
413, 414.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συγχώνευση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας»
και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ» και το
διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 4744.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών
ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 745, 761, τόµ. ΙΔ’, σ. 388, 623, 675, 713.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συγχώνευση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας»
και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ» και το
διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 4744.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάληψη από την Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» , της ανέγερσης των κτιρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6047.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». (Συζήτηση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9335, 9415, 9462, 9516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ’, σ. 9391.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επώνυµια
«Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και της εταιρείας «Ελληνικοί
Αυτοκινητοδρόµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης
και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
419, 449, 490, 508, 510.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών
ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ’, σ. 745, 761, τόµ. ΙΔ’, σ. 388, 623, 675, 713.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών
κ. Δηµήτριος Ασπρογέρακας διαβίβασε στη Βουλής, το υλικό που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης για την οικονοµική δραστηριότητα και διαχείριση της
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΔΕΚΑ», Δηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυµος Εταιρεία. τόµ. ΙΕ’, σ.
1003.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των
χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές
φαρµάκων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2441.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα σε εξωχρηµατιστηριακές δραστηριότητες της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». τόµ. ΣΤ’, σ. 2746.
ΕΥΡΩ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ, φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ, Αµοιβαία
κεφάλαια, Συµπλήρωση Χρηµατιστηριακής Νοµοθεσίας
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΕ’, σ. 946, 1243, 1244, 1389, 1430.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΕΔΣΟ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µαταίωση της Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών της
ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Α. Βαρίνος, Α.
Γιαννόπουλος, Θ. Κατσίκης, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Α. Σπηλιόπουλος, Π. Τατούλης,
Γ. Καλός). τόµ. Δ’, σ. 700.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση των πανεπιστηµιακών πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήµια των άλλων δεκατεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 346.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Λήψη
συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συµβουλίου,
όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του Ευρώ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 636, 822, 845, 868,
871, 872.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική Προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων,
φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ» (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ’, σ. 659, 818, 847, 939, 940.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την απορρόφηση των
κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον τοµέα
της επαγγελµατικής κατάρτισης. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Μ. Γιαννάκου-Κουτσίου, Γ. Βλάχος, Π. Τατούλης, Γ. Γιακουµάτος, Π. Φουντουκίδου, Π. Παναγιωτόπουλος, Π. Αδρακτάς, Κ. Καραµπίνας, Λ. Λυµπερακίδης). τόµ. Δ’, σ.
1224.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 1343, 1505, 1657, 1870.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου, µε βάση το άρθρο Κ3 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη Σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής
στο τελωνειακό τοµέα, καθώς και σχετικά µε την προσθήκη
του αριθµού καταχώρησης των µέσων µεταφοράς στη Σύµβαση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118,
τόµ. Ι’, σ. 6630-6631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση δηµιουργίας ελαιοκοµικού µητρώου στη χώρα µας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2386.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Στριφτάρης, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης,
Γ. Παττάκης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Χ.
Χουρµουζιάδης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2895.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση των Άρθρων Συνεταιρισµού του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής». (Κατάθεση).
τόµ. Ζ’, σ. 3477, τόµ. Η’, σ. 3946.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης µε θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Η’, σ. 4036.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ’ ετέρου µετά της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 4899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού στο επικείµενο
συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το νέο καθεστώς του βαµβακιού. τόµ. Θ’, σ. 5418.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη συγκρότηση των
διαχειριστικών αρχών κατά τη διαχείριση του Γ’ Κοινοτικού
Πλαίσιου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επιστροφή κοινοτικών ενισχύσεων που
είχαν δοθεί στους κτηνοτρόφους. τόµ. Θ’, σ. 5572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να συµπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες υψηλού
κινδύνου για τη σπογγώδη εγγεφαλοπάθεια των βοοειδών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λ. Αποστολίδη, σχετικά µε
τις θέσεις της Ελλάδας ως προς τα οικονοµικά θέµατα που
συζητήθηκαν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Στοκχόλµη. τόµ. Ι’, σ. 6467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το βαµβάκι, τη µείωση της στρεµµατικής βαµβακοκαλλιέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναδιαπραγµατευτεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση των εθνικών ποσοτήτων για το βαµβάκι και τον καπνό κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8875.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των αποφάσεων των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών συνερχόµενων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την προστασία των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ µέρους των διπλωµατικών και
προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου. (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9029.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος σχετικά µε τη διαστηµική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ’, σ. 1434.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 5646.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ανασυγκρότησης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5580, τόµ. Ι’, σ. 6323.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δορυφορικών Επικοινωνιών
«EUTELSTAT». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.

ΕΥΡΩΠΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση του
διασυνοριακού εγκλήµατος και του προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του
Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντορ S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2512, 2520.
ΕΦΕΤΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ίδρυση
νέου Εφετείου στον άξονα Θεσσαλονίκης-Θράκης. τόµ. Θ’,
σ. 5630.
Ζ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει
τις καλλιεργούµενες εκτάσεις µε ζαχαρότευτλα, τις επιπτώσεις στο εισόδηµα των αγροτών κ.λ. τόµ. Η’, σ. 3942.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
(βλ. ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ)
ΖΕΥΞΗ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πορεία του έργου της ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2142.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την κατασκευή του έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Γ. Τρυφωνίδης, Κ. Καραµπίνας, Κ. Τασούλας,
Σ. Καλογιάννης, Α. Μπέζας, Ν. Αγγελόπουλος, Μ. Σαλµάς,
Α. Καραµανλής, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. Η’, σ. 4709.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 4154.
ΖΩΟΝΟΣΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη της εγχώριας βοοτροφίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διακίνηση βοοειδών και βοδινών κρεάτων στη χώρα µας, τα προβλήµατα για τη δηµόσια υγεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2385.
Συνέχιση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της δηµόσιας υγείας. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Α. Νάκος, Β. Βύζας, Γ. Βουλγαράκης, Ν. Κακλαµάνης, Α. Αγγελής, Κ. Τσιπλάκης, Γ. Δεικτάκης, Γ. Καρασµάνης, Θ. Κατσίκης, Α. Κόντος, Ε. Μπασιάκος, Στ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος, Ι. Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2414.
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απαγόρευση χρησιµοποίησης κρεατάλευρων στη διατροφή των ζώων, την αποζηµίωση των βιοµηχανιών που παράγουν ζωοτροφές κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6471.
Η
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αναστολή στην παροχή τιµητικών συντάξεων στους παλαίµαχους ηθοποιούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 3003.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3004.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Β. Βύζας, Δ. Κωστόπουλος, Π. Τατούλης, Ν. Κορτσάρης, Ζ. Μακρή, Π. Ψωµιάδης, Ι. Παπαθανασίου, Γ.
Βουλγαράκης). τόµ. ΙΒ’, σ. 7769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών σε ιδιώτες για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να αναθεωρήσει το Προεδρικό Διάταγµα 84/84, προκειµένου να αδειοδοτηθούν µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο
στην Αττική. τόµ. ΙΓ’, σ. 9010.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
ηλεκτροδότησης των καταυλισµών των σεισµοπλήκτων της
Αττικής. τόµ. ΙΓ’, σ. 9540.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
δηµιουργούνται από τις διεκδικήσεις του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευµατικών Δικαιωµάτων, για τα ποσοστά επί των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών. τόµ.
Ε’, σ. 1581.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των ηλικιωµένων,
των ανέργων µακράς διάρκειας για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος Κ.Ο. του Συνασπισµού της
Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωσταντόπουλος και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Συζήτηση-απόρριψη (δεν ετέθη σε ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 του
Συντάγµατος). τόµ. ΙΔ’, σ. 552, 576.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΗΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταβολή σύνταξης από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ) σε γυναίκες αγρότισσες, οι σύζυγοι των οποίων εργάστηκαν και συνταξιοδοτήθηκαν στην Αµερική. τόµ. Θ’, σ.
5131.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωµένες
Πολιτείες του εκδότη του περιοδικού «ΑΝΤ1» Χρήστου Παπουτσάκη. τόµ. Θ’, σ. 5576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης στην υλοποίηση από πλευράς των Ηνωµένων Πολιτειών, του «Εθνικού Αντιπυραυλικού Συστήµατος» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8369.
Αναφορά του Πρόεδρου της Βουλής Α. Κακλαµάνη στα
τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
(Η.Π.Α.). τόµ. ΙΕ’, σ. 1001.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα συλλυπητήρια επιστολή του
Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη πρός τον Πρόεδρο Bush, σχετικά µε τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1002.
ΗΠΕΙΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ένταξη
του Νοµού Άρτας, στα προγράµµατα του Υπουργείου για
την ανεργία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4431.
Θ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (βλ. ΚΕΝΤΡΑ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ)
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση χωροθέτησης και αδειοδότησης µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο Θερµαϊκό
κόλπο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3604.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία του περασµένου Μαρτίου, δενδροκαλλιεργητών
της Θεσσαλίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8754.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην κατασκευή
του αγωγού ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό
Αλιάκµονα. τόµ. Θ’, σ. 4939.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Θ’, σ.
5440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των λειτουργικών προβληµάτων του Υποκαταστήµατος του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
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(Ο.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ’, σ. 7978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων
που παραχώρησε στο κράτος τους πρόσφυγες Μικρασιατικής και Ποντιακής καταγωγής, στην περιοχή «Πανόραµα»
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8966.
ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την αποστολή στρατευσίµων οπλιτών, που υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Η’, σ.
4159.
ΘΡΑΚΗ
Απόφαση της Βουλής περί εγκρίσεως των προτάσεων της
Διακοµµατικής Επιτροπής για την επέτειο «Θράκη 2000, 80
χρόνια από την ενσωµάτωση». τόµ. Δ’, σ. 817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την βιωσιµότητα των
συνεταιριστικών εργοστασίων της Θράκης. τόµ. ΣΤ’, σ.
2509.
Συζήτηση για την επέτειο της συµπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωµάτωση της Θράκης στον Κορµό του Ελληνικού Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2555.
Ανακοινώνεται η τέλεση των εγκαινίων της Έκθεσης της
Βουλής «για τα ογδόντα χρόνια από την απελευθέρωση της
Θράκης και την ενσωµάτωσή της στον Εθνικό κορµό», από
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. ΕΣτ’, σ. 2668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ανάκληση
της άδειας έρευνας και εξόρυξης χρυσού της εταιρείας
«Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 4707.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Πρόταση νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο δελτίο ταυτότητος».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Κ. Καραµανλής και πενήντα πέντε Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Β’, σ. 52.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µαταίωση της Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών της
ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Α. Βαρίνος, Α.
Γιαννόπουλος, Θ. Κατσίκης, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Α. Σπηλιόπουλος, Π. Τατούλης,
Γ. Καλός). τόµ. Δ’, σ. 700.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την κατάργηση αναγραφής του Θρησκεύµατος
στις ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών. τόµ. Ε’, σ. 1294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού στα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης ότι θα ρυθµιστεί νοµοθετικά υποχρεωτικός ο πολιτικός γάµος και ο θρησκευτικός να είναι προαιρετικός. τόµ. ΙΓ’, σ. 8835.
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο δελτίο ταυτότητος».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής και 55
Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ.

Β’, σ. 283-360.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση και λειτουργία, στο Θριάσιο Πεδίο, µηχανισµού ελέγχου της ρύπανσης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Θριάσιο Πεδίο από τη
σχεδιαζόµενη επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 4201.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την ένταξη του Περιφερειακού Γενικού
Νοσοκοµείου «Θριάσιο» στην εφηµερία, την κατάργηση
του τµήµατος Φυσικής Ιστορίας και Αποκατάστασης κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4472.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διενέργεια ερευνών για τους σηµειωθέντες θανάτους στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επέκταση των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο Πεδίο, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4705.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Θ’, σ. 5631.
ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρήση βοµβών και βληµάτων απεµπλουτισµένων ουρανίου στους πολέµους Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου
και άλλα µέρη της Σερβίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Παπαρήγα, Ορ. Κολοζώφ, Α. Σκυλλάκος, Ν. Γκατζής, Λ.
Κανέλλη, Π. Κοσιώνης, Γ. Πατάκης, Σ. Σκοπελίτης, Σ. Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Η’, σ. 4207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα θύµατα της Γερµανικής Κατοχής. τόµ. Ι’, σ. 6549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9543.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επαναλειτουργία των Λουτρών Κυλλήνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5339.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
Τροπολογία σχετικά µε το «Πλωτό Ιατρικό Κέντρο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 479.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης ως
προς τις προϋποθέσιες που θα απαιτούνται για την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του ιατρού. τόµ.
Ε’, σ. 2012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις καταλείψεις των ιατρικών σχο-
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λών της χώρας, λόγω αλλαγής στον τρόπο χορήγησης των
ιατρικών ειδικοτήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2742.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε πλήρωση θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 4803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στα πολυϊατρεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 5537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας µε γιατρούς ειδικοτήτων. τόµ. Ι’, σ. 5861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για τη δηµιουργία ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Νοµό
Καβάλας. τόµ. Ι’, σ. 6291.
Συζήτησηεπίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πλήρωση
των ελλείψεων σε γιατρούς στο Νοσοκοµείο Αµαλιάδος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9278.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
HELEXPRO, την παραχώρηση της διοίκησής της κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού. τόµ. Η’, σ. 4641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί στους
εργαζόµενους στην «ΛΑΡΚΟ», η πρόθεση της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8049.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποιίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3693.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Διώρυγας
της Κορίνθου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π. Αδρακτάς, Θ.
Βασιλείου, Α. Δαβάκης, Σ. Δήµας, Σ. Καλαντζάκου, Β.
Κορκολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν.
Νικολόπουλος, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Παπαληγούρας, Ε.
Παπανικολάου, Π. Σκανδαλάκης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Π.
Τατούλης, Γ. Τσούρνος). τόµ. ΙΓ’, σ. 8618.
ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παραχώρηση του
Άλσους Ριζάρη στο «Ιδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή»
για την ανέγερση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1579.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την παρακράτηση 340 δις δραχµών από την Διοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία ανήκουν στον Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού και στο Λαγαριασµό Ανεργίας Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. Ε’, σ. 1539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µετατροπή
του 3ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε µονάδα βραχείας νοσηλείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στα πολυϊατρεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 5537.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διαπετραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος, Π. Φουντουκίδου, Γ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Βλάχος, Π.
Αδρακτάς, Π. Παναγιωτόπουλος, Π. Μελάς, Ε. Παπανικολάου, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. Ι’, σ. 6082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τον τρόπο
καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λάρισα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8876.
»ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ»
Τροπολογία σχετικά µε το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ».
(Ψήφιση). Τόµ. ΙΔ’, σ. 296.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (ΑΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση των πανεπιστηµιακών πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήµια των άλλων δεκατεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη νοµοθετική ρύθµιση που αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχιούχων ιατρικών σχολών της αλλοδαπής.
τόµ. Ε’, σ. 1694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για µεταγραφή των φοιτητών που σπουδάζουν σε πανεπιστήµια της Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
3641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και την ίδρυση τµηµάτων στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα λειτουργικά
προβλήµατα του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Μηχανικών
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη. τόµ. Ι’, σ. 6599.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
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«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6293, τόµ. ΙΒ’, σ. 8205, 8401, 8413,
8458, τόµ. ΙΓ’, σ. 8699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, τη χωροταξική κατανοµή και λειτουργία των σχολών στους υπόλοιπους νοµούς
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8363.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΤΕΙ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». (Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
8699.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΤΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επισκευές
των ζηµιών που υπέστησαν τα κτίρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Αθήνας από τον περσινό σεισµό.
τόµ. Δ’, σ. 1093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου της Σπουδαστικής Εστίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). τόµ. Ε’, σ. 1537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα κτίρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) Αθήνας από τον περσινό σεισµό. τόµ. ΣΤ’, σ. 2205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των περιοχών όπου θα ιδρυθούν νέα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, την ίδρυση Σχολής στο Νοµό Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσβαση
των αποφοίτων των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) στα Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ). τόµ. Η’, σ. 4640.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6293, τόµ. ΙΒ’, σ. 8205, 8401, 8413,
8458, τόµ. ΙΓ’, σ. 8699.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση
κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών και Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Μ. Σκουλάκης, Ε. Δαµιανάκης,
Σ. Βαλυράκης και Χ. Μαρκογιαννάκης). τόµ. Γ’, σ. 723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9460.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση
Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». (Συζήτηση -Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 861, 862.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του
Κώδικα Ιθαγένειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 408.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής
ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Β. Πολύδωρας, Θ. Αναγνωστόπουλος, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Χ. Μαρκογιαννάκης, Π. Παυλόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Α. Νεράντζης, Χ. Ζώης). τόµ. Α’, σ. 417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
δηµοσιεύµατα στον Τύπο αναφερόµενα στις προθέσεις της
Κυβέρνησης να εφαρµόσει αναδροµικά την κατάργηση του
άρθρου 19 του Κώδικα Ιθαγένειας. τόµ. Α’, σ. 443.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην
ελληνική επικράτεια. Κτήση της ελληνικής Ιθαγένειας µε
πολιτικογράφηση». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2846.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης»
αλλογενών προσώπων κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ.
Αναγνωστόπουλος, Θ. Μπακογιάννη, Β. Πολύδωρας, Α.
Ανδρεουλάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Α.
Μπενάκη-Ψαρούδα, Χ. Ζώη). τόµ. ΣΤ’, σ. 2861.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του
για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα:»τη διερεύνηση των ευθυνών για την έκδοση παράνοµων διοικητικών
πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». (Απερρίφθη). τόµ. Θ’, σ. 5282, 5328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην
Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε
πολιτογράφηση». (Συζήτηση). τόµ. Θ’, σ. 5593, 5634.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην
Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε
πολιτογράφηση». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 5759,
5893, 5909, 6133, 6340, 6379, 6606.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2174.
ΙΝΤΕΡΠΟΛ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισµού Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας ΙΝΤΕΡΠΟΛ για τα προνόµια και τις ασυλίες κατά τη διάρκεια της
συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής που θα διεξαχθούν στην
Ελλάδα». (Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1336.
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ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την καθιέρωση των συστηµάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VTS) στο Ιόνιο Πέλαγος».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πρειβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την µετεγκατάσταση του
ιπποδρόµου από την Καλλιθέα στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5573.
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεύρυνση του ελλείµατος στο ισοζύγιο πληρωµών και το εµπορικό ισοζύγιο
της χώρας. τόµ. Ι’, σ. 6374.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διεύρυνση του ελλείµατος στο ισοζύγιο πληρωµών και το εµπορικό ισοζύγιο
της χώρας. τόµ. Ι’, σ. 6374.
ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Ταξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την
επανεισδοχή προσώπων σε µη νόµιµη κατάσταση µετά του
συνηµµένου σε αυτή Εκτελεστικού Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 964, τόµ. Ε’, σ. 1296.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την επανεισδοχή προσώπων σε µη νόµιµη κατάσταση µετά του συνηµµένου σε αυτήν Εκτελεστικού Πρωτοκόλλου».
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την καθιέρωση των συστηµάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VTS) στο Ιόνιο Πέλαγος».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαχειριστικής µελέτης των ζωνών παραγωγής, για την οριοθέτηση και αδειοδότηση µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο
θερµαϊκο Κόλπο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2640.
Κ
ΚΑΖΙΝΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επιβολή
και την καταβολή των νοµίµων προστίµων που επέβαλε το
Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας και παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, στο Καζίνο του Ρίο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 3942.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις παρεµβάσεις του Υπουργού Παιδείας στη δικαστική υπόθεση δίωξης
καθηγητών. τόµ. Θ’, σ. 4999.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναβάθµιση της υγειονοµικής
περίθαλψης και των υπηρεσιών υγείας στην Επαρχία Καλαβρύτων (απαντά λόγω αποκλειστικής αρµοδιότητας ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας). τόµ. Ζ’, σ. 3907.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης από το λιµάνι της Καλαµάτας του πλοίου «ΕΛ ΝΤΟΡ»,
το οποίο είναι φορτωµένο µε επικίνδυνο φορτίο κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 5748.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου να επιτρέψει
την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9206.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργεί στους παραγωγούς χυµοποιήσιµων εσπεριδοειδών, η εφαρµογή του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα οπωροκηπευτικά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1543.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί του Κανονισµού και απόφαση του Σώµατος,
σχετικά µε τον τρόπο κατάρτισης του καταλόγου των οµιλητών και το χρόνο οµιλίας κατά τη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α’, σ. 15, 23.
Συζήτηση επί των άρθρων 142 και 143 του Κανονισµού
της Βουλής. τόµ. Β’, σ. 427.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Γ’, σ. 776.
Συζήτηση επί του Κανονισµού άρθρο 97 αυτού. τόµ. Δ’,
σ. 584.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής (µέρος κοινοβουλευτικό). τόµ. Δ’, σ. 588.
Οµιλία του Προέδρου της Βουλής Α. Κακλαµάνη, σχετικά
µε την αρµοδιότητα της Βουλής στον ορισµό προσώπων από τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς. τόµ. Δ’, σ. 629.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 939,
941, 958.
Συζήτηση επί του Κανονισµού (άρθρο 85 παρ. 5). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2797.
Συζήτηση και απόφαση του Σώµατος σχετικά µε τον αριθµό των Συνεδριάσεων που θα διατεθούν στην επί της αρχής συζήτηση των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766.
Πρόταση αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρο-
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νισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». (Συζήτηση-Απόφαση). τόµ. Η’, σ. 3971, 3973.
Απόφαση της Βουλής σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης στην πρόταση κατηγορίας του Κόµµατος της Νέας
Δηµοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για
υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και στον
πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4375.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο και χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας και των τροπολογιών αυτού. τόµ. Η’, σ. 4478.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε την παράνοµη
διαµονή και αµφίεση στην Αίθουσα συνεργάτη του Υπουργού. τόµ. Ι’, σ. 6600.
Συζήτηση επί διαδικαστικών θεµάτων στην προ της ψηφοφορίας συζήτηση επί των αναθεωρήτεων διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6728-6755.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογιών άσχετων προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8170-8175.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8211.
Συζήτηση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 132 Α’
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη χρήση τρίτης ηµέρας συνεδρίασης, για τη συζήτηση των τροπολογιών και προσθηκών σε άρθρα, του νοµοσχεδίου του
Υπ.Υγείας και Πρόνοιας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8959.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαγραφή επίκαιρης ερώτησης, λόγω κωλύµατος των αρµοδίων Υπουργών και Υφυπουργών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8966.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα
επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ.
8972.
Συζήτηση επί του Κανονισµού (άρθρο 66 παρ.8). τόµ.
ΙΔ’, σ. 62.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο και χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση
διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών....».
τόµ. ΙΔ’, σ. 232.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος µε τη διανοµή τροποποιήσεων επί των άρθρων συζητούµενου νοµοσχεδίου.
τόµ. ΙΔ’, σ. 326, 387, 388.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την οργάνωση των συζητήσεων των νοµοσχεδίων σύµφωνα µε το
άρθρο 107 Κ.τ.Β. τόµ. ΙΔ’, σ. 405, 406.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε διακοπή
της συνεδρίασης κατά τη συζήτηση νοµοσχεδίου. τόµ. ΙΔ’,
σ. 439, 440.
Συζήτηση επί του Κανονισµού για την έναρξη των συνεδριάσεων του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΔ’, σ. 676.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη πληρωµή των παραγωγών καπνού, για
τις ποσότητες που παρέδωσαν στους καπνεµπόρους κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη µη τήρηση των συµβολαίων αγοράς καπνού, µεταξύ των καπνεµπορικών εταιρειών και των παραγωγών. τόµ. Α’, σ. 378.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναδιαπραγµατευτεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση των εθνικών ποσοτήτων για το βαµβάκι και τον καπνό κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8875.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις καταλείψεις των ιατρικών σχολών της χώρας, λόγω αλλαγής στον τρόπο χορήγησης των
ιατρικών ειδικοτήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2742.
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις δραστηριότητες του κατασκοπευτικού δικτύου ΕΣΕΛΟΝ
στη χώρα µας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2341.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των υγρών καυσίµων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8802.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση και αναβάθµιση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας στον Άγιο Κοσµά. τόµ. Ι’,
σ. 6045.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων από τη λειτουργία του Κέντρου Μεθαδόνης στην
περιοχή Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ’, σ. 5632.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Γιακουµάτος, Ε. Παπανικολάου, Θ. Δηµοσχάκης, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Σ. Σπύρου, Π.
Ψωµιάδης, Κ. Καραµπίνας, Μ. Σαλµάς, Ι. Χωµατάς, Ν. Αγγελόπουλος, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ.
ΙΒ’, σ. 7982.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τους χρονικούς περιορισµούς στην πιστοποίηση των δοµών και στην
κατάρτιση του µητρώου εκπαιδευτών, των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2788.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για τη δηµιουργία Κέντρων Κοινωνικής Μέριµνας στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2892.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Πωγωνιακής Ιωαννίνων. τόµ. ΙΒ’, σ. 8050.
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ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας
Μεγάρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την µη αποδοχή της δωρεάς µηχανολογικού εξοπλισµού Γερµανών Ιατρών για το Κέντρο
Υγείας Αγίου Νικολάου Μάνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναβάθµιση της υγειονοµικής
περίθαλψης και των υπηρεσιών υγείας στην Επαρχία Καλαβρύτων (απαντά λόγω αποκλειστικής αρµοδιότητας ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας). τόµ. Ζ’, σ. 3907.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας µε γιατρούς ειδικοτήτων.
τόµ. Ι’, σ. 5861.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε ό,τι αφορά τη στελέχωση, τη λειτουργία
και την κάλυψη σε επείγουσες αεροµεταφορές του Κέντρου
Υγείας της Άνδρου. τόµ. Ι’, σ. 6290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και στελέχωση του Κέντρου
Υγείας Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας. τόµ. Ι’, σ. 6701.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιστράτευση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Άρνισσας Νοµού Πέλλας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9036.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απελευθέρωση
των κλειστών επαγγελµάτων, την αντιµετώπιση των προβληµάτων που θα προκύψουν κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4528.
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών,σχετικά µε την πτώση των επιτοκίων καταθέσεων στις τράπεζες, την κερδοσκοπία µε τα επιτόκια χορηγήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2610.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για
την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων
ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 121, 173, 197, 213,
239, 309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την τοποθέτηση χρηµάτων από το αποθεµατικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Η’, σ. 4525.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5046, 5094, 5252, 5351,
5422.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Ν.Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλής και 119 Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 8.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων,
ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 197, 231, 263, 268, 290, 357.
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
8948, τόµ. ΙΔ’, σ. 296, 335, 377, 490, 491.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση του κληροδοτήµατος «ΤΑΣΟΥΛΑ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5539.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού να ρυθµίσει
το θέµα της χορήγησης και της είσπραξης του κόστους του
αίµατος που διατίθεται από το Δηµόσιο (νοσοκοµεία) στον
ιδιωτικό τοµέα υγείας (ιδιωτικές κλινικές) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
8644.
ΚΛΟΦΕΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο για διαρροή του τοξικού υγρού κλοφέν από τους κλαπέντες µετασχηµατιστές
από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μαραθώνα. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8159.
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία της κλωστοϋφαντουργίας
«Κρητικός Α.Ε.» στο Νοµό Αχαϊας, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3602.
ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναθέσει στα Ευρωπαϊκά όργανα προς λύση, το ζήτηµα της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου στο Κοσλοντούϊ της
Βουλγαρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7793.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα ορίζει Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Κόµµατος
του Κ.Κ.Ε. τους Ο. Κολοζώφ και Α. Σκυλλάκο κατά σειρά.
τόµ. A’, σ. 23.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Συνασπισµού
της Αριστεράς και της Προόδου, Ν. Κωνσταντόπουλου µε
την οποία ορίζει ως Αναπληρωτή εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Κόµµατός του του Βουλευτή Φ.
Κουβέλη. τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε την οποία ορίζεται
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας ο Βουλευτής Π. Παυλόπουλος και αναπληρωτής
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Α. Νεράντζης. τόµ. Α’, σ. 83.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως Κ. Σηµίτη περί ορισµού ως Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων του Κόµµατος του ΠΑΣΟΚ των Α. Ακριβάκη, Ι. Μαγκριώτη, Ρ. Σπυρόπουλου. τόµ. Α’, σ. 278.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε νέο προσωπικό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9212.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση της
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κονοτικού
Πλαισίου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ένταξη του έργου άρδευσης του κάµπου
της Ξάνθης στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α’,
σ. 227.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για τη
διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κοινοτικού πλασίου στήριξης». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στην
υποβολή και έγκριση προτάσεων και συγκεκριµένων έργων, στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Δ’, σ. 933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων για να αποκτήσουν οι δικαιούχοι αγρότες τα κίνητρα που προβλέπει το Γ’ Κοινοτικο Πλαίσιο
Στήριξης. τόµ. Δ’, σ. 1221.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την απορρόφηση των
κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον τοµέα
της επαγγελµατικής κατάρτισης. (Επερωτώντες Βουλευτές:
Μ. Γιαννάκου-Κουτσίου, Γ. Βλάχος, Π. Τατούλης, Γ. Γιακουµάτος, Π. Φουντουκίδου, Π. Παναγιωτόπουλος, Π. Αδρακτάς, Κ. Καραµπίνας, Λ. Λυµπερακίδης). τόµ. Δ’, σ.
1224.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 1343, 1505, 1657, 1870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για χρηµατοδότηση της κατασκευής του Μουσείου της Βεργίνας από
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ένταξη του έργου «Αρδευσης της πεδιάδας Δράµας-Καβάλας από τα νερά του ποταµού Νέστου»
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3045.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των κοινοτικών
πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ. 4440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ένταξη, στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, του νέου Μουσείου της Σπάρτης. τόµ. Θ’, σ. 4936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη συγκρότηση των
διαχειριστικών αρχών κατά τη διαχείριση του Γ’ Κοινοτικού
Πλαίσιου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε

την χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
του έργου ανάδειξης της νήσου Σαπλέντζα, στις ακτές της
Μεθώνης. τόµ. Ι’, σ. 6249.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από
πυρκαγιές του 2000 γ) Εγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες
εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ)
Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των ασθενεστέρων οικονοµικά τάξεων λόγω της µεγάλης αύξησης του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ. 1696.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε θέµα: «Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8242.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ενέργειες του Υπουργού προκειµένου
και οι νοητικά και ψυχικά ασθενείς να έχουν ίση µεταχείρηση µε τις άλλες κατηγορίες Ατόµων µε Ειδικές Ανάκγες.
τόµ. Ζ’, σ. 3724.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα ορίζει Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Κόµµατος
του Κ.Κ.Ε. τους Ο. Κολοζώφ και Α. Σκυλλάκο κατά σειράν.
τόµ. A’, σ. 23.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Κόµµατος
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε την οποία δηλώνει
ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α’ εκλογική περιφέρεια
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Συνασπισµού
της Αριστεράς και της Προόδου, Ν. Κωνσταντόπουλου µε
την οποία ορίζει ως Αναπληρωτή εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Κόµµατός του του Βουλευτή Φ.
Κουβέλη. τόµ. Α’, σ. 15.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε την οποία ορίζεται
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας ο Βουλευτής Π. Παυλόπουλος και αναπληρωτής
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Α. Νεράντζης. τόµ. Α’, σ. 83.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Γ. Καρατζαφέρης ετέθη εκτός
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’,
σ. 157.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα επιστολή του Βουλευτή Γ.
Καρατζαφέρη σχετικά µε τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 157.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως Κ. Σηµίτη περί ορισµού ως Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων του Κόµµατος του ΠΑΣΟΚ των Α. Ακριβάκη, Ι. Μαγκριώτη, Ρ. Σπυρόπουλου. τόµ. Α’, σ. 278.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Τροποοίηση των διατάξεων του ν.
1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες
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πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 397, 451.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προστασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 97, 99.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 8 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ.
117, 118.
Αίτηση αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων κτηµατικής εταιρείας του Δηµοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 181.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 211, 213.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας στην τροπολογία για το
«Πλωτό Ιατρικό Εξεταστικό Κέντρο». τόµ. Β’, σ. 476, 479.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 636, 637, 665, 667.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 10, και επί
της τροπολογίας για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων του νοµοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 704, 705.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της (υπ.αρ.96/27) τροπολογίας για τους εκτάκτους στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Γ’, σ.
731.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
774, 775.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 8 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός των Χρηµατιστηριακών συναλλαγών.....».
τόµ. Γ’, σ. 920, 921.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και ψηφοφορία επί των άρθρων
25, 26 και 27 του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών...». τόµ. Γ’, σ. 957, 960.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη

περί διαγραφής του Βουλευτή Β. Κεδίκογλου από την Κ.Ο.
του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Γ’, σ. 1001.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου
να ερευνήσει σε βάθος προβλήµατα, πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν την Ολυµπιακή Αεροπορία στο σηµερινό αδιέξοδο. τόµ. Δ’, σ. 556.
Ανακοινώνεται κατάθεση πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του
κόµµατός του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του ναυαγίου του
EXPRESS ΣΑΜΙΝΑ και διάφορα άλλα συναφή θέµατα.
τόµ. Δ’, σ. 631.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία
92/13/ΕΟΚ». τόµ. Δ’, σ. 681, 818.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί τη υπ.αρ. 115 τροπολογίας του νοµοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος της ενέργειας,
των µεταφορών και των επικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ. Δ’, σ. 832, 833.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της Νέας Δηµοκρατίας, για σύσταση εξεταστικής Επιτροπής, για
να ερευνήσει σε βάθος παραλείψεις που οδήγησαν στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’, σ.
886, 922.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου να ερευνήσει σε βάθος προβλήµατα,
πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν σε αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’, σ. 918.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα
άλλα συναφή θέµατα. (Απερρίφθη). τόµ. Ε’, σ. 1742, 1782.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του κόµµατός του και ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1778.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές
και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1823, 1881.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση
και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 2093, 2113.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία, επί του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλες απλουστεύσεις και άλλες
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διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2377, 2474.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής της πρότασης νόµου: «Κίνητρα
για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της
χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2552-2553.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία, επί της τροπολογίας που αφορά την εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2593, 2594, 2705.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία, επί των άρθρων 5 και 9 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 2847, 2927.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της υπ’ αριθµ. 217 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2995, 3008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Π. Παυλόπουλου,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης εν όψει της αναθεώρησης του Συντάγµατος να θεσµοθετήσει τη διαδικασία
προβολής των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, την
αναθεώρηση του οικονοµικού ελέγχου το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3044.
Ανακοινώνεται ότι Βουλευτές των Κοµµάτων: του
ΠΑ.ΣΟ.Κ, της Ν.Δ., του Κ.Κ.Ε. και του ΣΥΝ., κατέθεσαν στον
Πρόεδρο της Βουλής, κέιµενο διαµαρτυρίας για τις δραµατικές εξελίξεις στις τουρκικές φυλακές. τόµ. Ζ’, σ. 3197.
Πρόταση αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». (Συζήτηση-Απόφαση). τόµ. Η’, σ. 3971, 3973.
Ανακοινώνεται πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και
Βουλευτών του Κόµµατός του, προκειµένου να κινηθεί η
διαδικασία περί πρότασης κατηγορίας κατά των µελών της
Κυβέρνησης Δ.Ρέππα και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Η’, σ. 4224.
Πρόταση δυσπιστίας από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός
του κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ. Παπαντωνίου. Συζήτηση-λήψη απόφασης (απερρίφθη). τόµ. Η’, σ. 4263, 4287, 4329, 4370.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό
Δ. Ρέππα και στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. (Απερρίφθη). τόµ. Η’, σ. 4375, 4419.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής και Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση των ευθυνών «για την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Η’, σ. 4744.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου, επί των άρθρων 6,8,11 και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών «Ελαφρύνσεις στη φορολογία
κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5269, 5351.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµο-

κρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του
για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την έκδοση παράνοµων διοικητικών
πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». (Απερρίφθη). τόµ. Θ’, σ. 5282, 5328.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των ευθυνών για την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5324.
Αποχώρηση από την αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας στη συζήτηση
της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5591.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5658.
Ονοµαστική ψηφοφορία (αίτηση Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας) επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση».
τόµ. Ι’, σ. 5759.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 1-24
και ψηφοφορία του σχεδίου νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 5933,
6012.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 442 και ειδικό 26 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 436 και ειδικό 25. τόµ. Ι’, σ. 6687, 6705.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε θέµα: «Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8242.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ. ΙΒ’, σ. 8447,
8458.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 23 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ.
8744, 8811.
Συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Α. Παπαρήγα µε θέµα: «Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9240.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού
Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 40, 41.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 14
και 24 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
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«Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 73, 75.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 49 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 98.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση
και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 229,
231.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφορορία επί των άρθρων 14 και 18 του
νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν
στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 262, 268.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 29 και 31
του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που αφορούν
στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 288, 289.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:»Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις
επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 334, 335.
Αίτηση ονοµαστικής Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας
και ψηφοφορία επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΔ’, σ. 406, 407.
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµατων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-απερρίφθη). τόµ. ΙΔ’, σ. 627, 630.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης
εταιρείων, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
ρύθµιση θεµατων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 673, 675.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 2 και 6 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργεις, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 711, 713.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Ν.Δ. επί του άρθρου 12 στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων

και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1085, 1087, 1088.
ΚΟΣΟΒΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ενηµέρωση των Ελλήνων δηµοσιογράφων για τους ενδεχόµενους
κινδύνους στην υγεία τους, κατά τις αποστολές τους στο
Κόσσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3908.
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ, σχετικά µε
την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Ζ’, σ. 3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την αποστολή στρατευσίµων οπλιτών, που υπηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Η’, σ.
4159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την µεταφορά σε µονάδα της Λάρισας οχηµάτων της ελληνικής δύναµης στο Κόσοβο για ανακατασκευή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4736.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της υγείας
των εργαζοµένων στις µονάδες 303 και 304 προκεχωρηµένου εργοστασίου βάσης (ΠΕΒ), όπου έχουν µεταφερθεί για
επισκευή στρατιωτικά οχήµατα από το Κόσοβο. τόµ. Ι’, σ.
6107.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ενεργήσει, ώστε να δοθεί λύση µε τους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατουµένους στην Τουρκία. τόµ. ΙΒ’, σ. 7942.
ΚΡΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη της εγχώριας βοοτροφίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διακίνηση βοοειδών και βοδινών κρεάτων στη χώρα µας, τα προβλήµατα για τη δηµόσια υγεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2385.
Συνέχιση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της δηµόσιας υγείας. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Α. Νάκος, Β. Βύζας, Γ. Βουλγαράκης, Ν. Κακλαµάνης, Α. Αγγελής, Κ. Τσιπλάκης, Γ. Δεικτάκης, Γ. Καρασµάνης, Θ. Κατσίκης, Α. Κόντος, Ε. Μπασιάκος, Στ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος, Ι. Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη
συγκράτηση των τιµών των εγχώριων κρεάτων. τόµ. ΣΤ’, σ.
3046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο κατά την εισαγωγή κρεάτων και
οπωρολαχανικών. τόµ. Η’, σ. 4060.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ως έδρας της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κρήτης των Χανίων Κρήτης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2241.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις δηλώσεις της Υπουργού κατά τη διάρκεια επίσκεψής της
στην Κρήτη που αφορούν τους κατοίκους των Ζωνιανών
Κρήτης. τόµ. ΙΓ’, σ. 9211.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον υγειονοµικό έλεγχο των εισαγόµενων
αµνοεριφίων από τρίτες χώρες, στην περίοδο του Πάσχα.
τόµ. Ι’, σ. 6603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ποσοτήτων ληγµένης
ορµόνης από τις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας και τις επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου και των ζώων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε νέο προσωπικό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9212.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Αγγελής, Ι. Τζαµτζής, Γ. Καρασµάνης, Η. Φωτιάδης, Σ. Παπαδόπουλος, Γ.
Δεικτάκης, Κ. Τσιπλάκης, Ε. Πολύζος, Ε. Μπασιάκος, Α.
Νάκος). τόµ. ΣΤ’, σ. 3049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επιστροφή κοινοτικών ενισχύσεων που
είχαν δοθεί στους κτηνοτρόφους. τόµ. Θ’, σ. 5572.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα τα Π.Δ. 140 και 141 περί
αποδοχής της παραιτήσεώς του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
και των µελών της Κυβέρνησής του. τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Π.Δ. 106 και 107 περί
αποδοχής των παραιτήσεων µελών της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη και διορισµού υπηρεσιακών Υπουργών. τόµ. Α’, σ. 11.
Ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Π.Δ. 142 και 143 περί
διορισµού του Κ. Σηµίτη ως Πρωθυπουργού και των µελών
της Κυβέρνησής του. τόµ. Α’, σ. 12.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη, ψηφοφορία και παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α’, σ. 15, 23, 65, 150, 153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικής Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 964,
τόµ. Δ’, σ. 596, 629, 815.
Ανακοινώνεται πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και
Βουλευτών του Κόµµατός του, προκειµένου να κινηθεί η
διαδικασία περί πρότασης κατηγορίας κατά των µελών της
Κυβέρνησης Δ.Ρέππα και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Η’, σ. 4224.
Πρόταση δυσπιστίας από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός
του κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ. Παπαντωνίου. Συζήτηση-λήψη απόφασης (απερρίφθη). τόµ. Η’, σ. 4263, 4287, 4329, 4370.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό
Δ. Ρέππα και στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. (Απερρί-

φθη). τόµ. Η’, σ. 4375, 4419.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής και Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση των ευθυνών «για την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Η’, σ. 4744.
ΚΥΘΗΡΑ (Νήσος)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, για την καλύτερη ακτοπλοϊκή εξηπηρέτηση των κατοίκων των Αντικυθήρων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2668.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την καθιέρωση των συστηµάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VTS) στο Ιόνιο Πέλαγος».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη διασφάλιση της ασπρόσκοπης
κυκλοφορίας των οχηµάτων γύρω από τα νυχτερινά κέντρα,
τον έλεγχο δράσης των «Εταιρειών Παρκαδόρων» κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που
δηµιουργούνται στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διεξαγωγή
ποδοσφαιρικών αγώνων στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8545.
ΚΥΠΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 796.
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να φέρει
στην προσεχή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέµα της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
για την Κύπρο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να ενισχυθεί η προσπάθεια του πολιτιστικού Σωµατείου «ΤΑΜΑ» της
Κύπρου, ώστε να αποκαλυφθεί η τύχη των παιδιών που χάθηκαν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΓ’, σ.
9176.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από
αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8602.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Σχέδιο Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ’, σ. 1203.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 418.
ΚΩΔΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 643, 1022, 1035.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και κερδών από Λαχεία». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 643.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά, Ι. Χωµατάς,
Μ. Σαλµάς). (Κατάθεση). τόµ. Ε, σ. 1507.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 3863, 3885.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». (Συζήτηση-Αποσύρθηκε). τόµ. ΙΓ’, σ. 9002, 9003.
Λ
ΛΑΔΙ (βλ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ)
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λαθραία διακίνηση ραδιενεργών υλικών. τόµ. Η’, σ. 4644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφνωίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9118, 9120.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
λειτουργήσει πολιτικό αεροδρόµιο στη Λάρισα. τόµ. ΣΤ’, σ.
2667.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την επίλυση των προβληµάτων, τα οποία δηµιουργούν
στους κατοίκους, τα αδρανή λατοµεία Σχιστού Κορυδαλλού. τόµ. Δ’, σ. 1261.
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας και της υφαλµύρωσης σε περιοχές της Λακωνίας. τόµ. Η’, σ. 4435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας. τόµ. Ι’, σ. 6047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον κίνδυνο λειψυδρίας, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, την
ολοκλήρωση των έργων εξασφάλισης επαρκών αποθεµάτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6253.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
(Επερωτώντες Βουλευτές: του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ’, σ. 8879.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το πρόβληµα της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΓ’,
σ. 8879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην κατασκευή του αντιπληµµυρικού έργου του Βορβά και του αρδευτικού της Γλυκόβρυσης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της λειψυδρίας στα νησιά των Κυκλάδων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για επίλυση του προβλήµατος της έλλειψης
νερού στην Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. ΙΓ’, σ.
9209.
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον κίνδυνο λειψυδρίας, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, την
ολοκλήρωση των έργων εξασφάλισης επαρκών αποθεµάτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6253.
ΛΕΣΒΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ» Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2667.
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λεττονίας,
σχετικά µε την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαµονή είναι παράνοµη». (Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1620.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λεττονίας για συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8350.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµο-
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κρατίας της Λεττονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τοµέα της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9107, 9108.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έγκριση εκτέλεσης, µε υπεραστικά λεωφορεία, δροµολογίων από την Καλαµάτα προς τα Ιωάννινα. τόµ. ΙΒ’, σ. 7879.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας
σχετικά µε την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαµονή είναι παράνοµη». (Κατάθεση-Ψήφισγ). τόµ. Θ’, σ.
5057, τόµ. ΙΒ’, σ. 7812.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης από το λιµάνι της Καλαµάτας του πλοίου «ΕΛ ΝΤΟΡ»,
το οποίο είναι φορτωµένο µε επικίνδυνο φορτίο κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 5748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την µεταφορά επικίνδυνων τοξικών ουσιών, µέσω του λιµανιού της Κορίνθου από την εταιρεία CINAR A.E. κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 6010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την εκτέλεση των αναγκαίων
έργων στο λιµάνι του Δήµου Ευδήλου Ικαρίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση µε αυτό. τόµ. Ι’, σ. 6254.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση
Γενικής Γραµµατείς Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9462, 9516, τόµ.
ΙΒ’, σ. 8345.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη
δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ. Σπύρου, Α. Βαρίνος, Μ. Βαρβιτσιώτης,
Α. Παυλίδης, Ν. Γκελεστάθης, Γ. Καλός, Π. Μελάς, Β. Μιχαλολιάκος, Α. Νάκος, Ζ. Μαρκή, Α. Μπέζας, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Βασιλείου, Ε. Κεφαλογιάννης, Γ. Δεικτάκης, Π. Ψωµιάδης, Α. Σπηλιόπουλος, Γ. Ορφανός, Γ. Καλντζής, Γ. Παναγιωτόπουλος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λιάσκος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ε. Μπασιάκος,
Α. Τσιπλάκος, Ι. Παπαθανασίου). τόµ. Θ’, σ. 5005.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 8988, τόµ. ΙΔ’, σ. 6, 41, 75, 135.
Τροπολογία σχετικά µε τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, σύζυγοι στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάµεων
και Λιµενικού Σώµατος. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ.
1096.
ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατασκευή του έργου
«Ανασύσταση της Λίµνης Κάρλας». τόµ. Α’, σ. 281.
ΛΟΥΤΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ (βλ. ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ)
ΛΥΚΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Αναβολή διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. Δοκιµασία διεξιοτήτων Ενιαίου Λυκείου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 196, 271, 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων καθηγητών στο Λύκειο Νέας Φιγαλείας
Ηλείας. τόµ. Δ’, σ. 693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόβληµα
στέγασης του 1ου Εσπερινού Γυµνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1797.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Τροπολογία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (υπ.αρ.100/31/24.8.2000), σχετικά µε την µετεξέταση
των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποβολή
µαθητών του 1ου Γυµνασίου Λάρισας, επειδή συµµετείχαν
σε µαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1496.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης και εκσυγχρονισµού του Κέντρου Απόδηµων Μακεδόνων. τόµ. ΣΤ’, σ.
2741.
ΜΑΛΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για τις αεροπορικές µεταφορές µεταξύ και πέραν των αντίστοιχων
εδαφών τους». (Κατάθεση-Ψήφισγ). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2677.
ΜΑΣΤΙΧΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των µαστιχοπαραγωγών
της Χίου για ζηµιές που υπέστησαν από την πυρκαγιά του
περασµένου καλοκαιριού. τόµ. Θ’, σ. 5536.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη χορήγηση
των αδειών των ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Ι’, σ. 6473.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές
και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 998.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των
προστίµων που επέβαλε το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο, την
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τελευταία τριετία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Ζ’,
σ. 3725.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απεργία
πείνας των δύο δασκάλων στο Αγρίνιο, τις προσπάθειες για
την εξεύρεση λύσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1580.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αγορά σε µειωµένες τιµές της βαµβακοπαραγωγής που προέκυψε από µεταλλαγµένους σπόρους βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4205.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των
προβληµάτων και τη συνέχιση της λειτουργίας των µεταλλείων Μαντέµ-Λάκο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8123.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ «ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΟ» (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις αποφάσεις, το χρονοδιάγραµµα και τα σχέδια για τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4703.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του Μετρό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις αποφάσεις, το χρονοδιάγραµµα και τα σχέδια για τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4703.
ΜΗΛΑ-ΜΗΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάθεση και την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιµών της µηλοπαραγωγής, της επαρχίας Αγιάς Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3912.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης των προστατευοµένων µελών, των οικογενειών των µεταναστών. τόµ. Ι’, σ. 6699.

ΜΗΛΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη διακοπή των δροµολογίων της αεροπλοίας
προς τη νήσο Μήλο. τόµ. Ι’, σ. 5746.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (βλ. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάταξη του επαγγέλµατος των Χηµικών-Μηχανικών για τη ρύθµιση της
φορολογίας τους. τόµ. Ι’, σ. 6469.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Διεθνείς, Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για τις αεροπορικές µεταφορές µεταξύ και πέραν των αντίστοιχων
εδαφών τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ι. Χωµατά, σχετικά µε
τις δυνατότητες των ελικοπτέρων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) για επείγουσες αεροµεταφορές
κατά τις νυκτερινές πτήσεις κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5794.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε ό,τι αφορά τη στελέχωση, τη λειτουργία
και την κάλυψη σε επείγουσες αεροµεταφορές του Κέντρου
Υγείας της Άνδρου. τόµ. Ι’, σ. 6290.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Διεθνείς,Εναέριες,Θαλάσσιες,Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8345, τόµ. ΙΓ’, σ. 9335,
9415, 9462, 9516.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα
µεταφοράς. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαληγούρας,
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Ν. Αγγελόπουλος, Α. Χειµάρας, Μ.
Σαλµάς, Ε. Στυλιανίδης, Χ. Ζώης, Σ. Καλογιάννης). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την εκτέλεση του δροµολογίου του πλοίου HIGH SPEED 1 από Πειραιά προς Μήλο της Κυριακή 4 Ιουνίου κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9392.

ΜΝΗΜΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού για την
προστασία των µνηµείων. (Προτείνοντες Βουλευτές: Π.
Κρητικός, Κ. Σπυριούνης). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΕ’,
σ. 877, τόµ. Ζ’, σ. 3690.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
4475.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σχετικά µε τη συνεργασία για την προστασία του
περιβάλλοντος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048,
τόµ. Ι’, σ. 6333.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου
κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης για συνεργασία στον τοµέα της Γεωργίας». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ.
3089.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Ελληνο-Τσεχικής συνεργασίας για την οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 5281.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµο-

89
κρατίας για την καθιέρωση των συστηµάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VTS) στο Ιόνιο Πέλαγος».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα της κτηνιατρικής». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 917, τόµ. Δ’, σ. 777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της Γεωργίας και των τροφίµων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1819, τόµ. ΣΤ’, σ. 2243.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαδικασία πλήρωσης µε ειδικό ιατρικό προσωπικό και τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Ξάνθης. τόµ. ΙΓ’, σ.
8803.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την ένταξη, στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, του νέου Μουσείου της Σπάρτης. τόµ. Θ’, σ. 4936.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για χρηµατοδότηση της κατασκευής του Μουσείου της Βεργίνας από
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2384.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παράνοµη
λειτουργία τζαµιών και ευκτηρίων οίκων στην Αθήνα κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1502.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (Νήσος)
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη του τρίχρονου στη Μυτιλήνη, τη διερεύνηση
τυχόν ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5799, τόµ. Ι’, σ. 5831.
Ν
ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ενέργειες των κατοίκων του
Δήµου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης για αποµάκρυνση από την περιοχή τους της µονάδας µεθαδόνης, την επέκταση
του προγράµµατος σε όλη την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2505.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Γιακουµάτος, Ε. Παπανικολάου, Θ. Δηµοσχάκης, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Σ. Σπύρου, Π.
Ψωµιάδης, Κ. Καραµπίνας, Μ. Σαλµάς, Ι. Χωµατάς, Ν. Αγγελόπουλος, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ.
ΙΒ’, σ. 7982.
ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών για άρση των ναρκοπεδίων στον ελληνικό χώρο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8368.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταστολή
της εγκληµατικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών
στους Δήµους Αχαρνών και Ζεφυρίου Αττικής. τόµ. ΣΤ’, σ.
2138.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των χρηστών και των θανάτων από τα ναρκωτικά, τη βελτίωση του
συστήµατος πρόληψης, θεραπείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2301.
Ανακοινώνεται πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
για την επανασύσταση και επαναλειτουργία της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του προβλήµατος των ναρκωτικών. Έγκριση του Σώµατος για τη σύστασή της. τόµ. Θ’, σ.
5282.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί
συστάσεως και συγκρότηση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. τόµ. Θ’, σ. 5664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση στη λειτουργία
των προγραµµάτων απεξάρτησης από τα ναρκωτικά κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 6423.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από
πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες
εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ)
Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί των
νοµικών διατάξεων που αφορούν στην πρόληψη της διάδοσης των ναρκωτικών, την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου, τη θεραπεία και την ένταξη στην κοινωνία εξαρτηµένων από ναρκωτικά προσώπων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Μ. Δαµανάκη, Σ. Βούγιας, Π. Τατούλης, Φ. Κουβέλης,
Σ. Μπένος). τόµ. ΙΓ’, σ. 8776.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Έκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιούνης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψ’ηφιση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 622, τόµ. ΙΕ’, σ. 827, 859, 903, 1006, 1364.
ΝΑΤΟ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
ΝΑΤΟ (βλ. ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
ΝΑΥΑΓΙΑ
Συζήτηση σχετικά µε την ναυτική τραγωδία της
26.9.2000 και έκφραση συλλυπητηρίων για τα θύµατα του
ναυαγίου. τόµ. Γ’, σ. 1031, 1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µετά το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», τις ενέργειες του
κρατικού µηχανισµού κατά την επιχείρηση διάσωσης των
ναυαγών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα, σχετικά µε τις παρα-
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λείψεις του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας για την εφαρµογή της οδηγίας 98/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε την ευθύνη της
Κυβέρνησης όσον αφορά τη διερεύνηση των αιτιών για το
ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», τον τρόπο λειτουργίας
της ακτοπλοϊας του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 622.
Ανακοινώνεται κατάθεση πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του
κόµµατός του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του ναυαγίου του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ»και διάφορα άλλα συναφή θέµατα. τόµ. Δ’,
σ. 631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την εκπαίδευση των πληρωµάτων
για τα ελικόπτερα παντός καιρού, τύπου «SUPER PUMA».
τόµ. Δ’, σ. 698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, για το πρόσφατο ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Δ’, σ. 1174.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης των ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2395, τόµ. Ζ’, σ.
3607, 3735, 3855.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων απορρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Πάρου και Αντίπαρου, από τα καύσιµα
του ναυαγίου του πλοίου «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Ι’, σ.
6291.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση των παροπλισµένων πλοίων από την ειδική, για επισκευή πλοίων ζώνη του Περάµατος. τόµ. Θ’, σ. 5000.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάργηση του θεσµού της επίταξης των ναυτεργατών στα βοηθητικά πλοία του Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3603.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση της
ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχουν οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9277.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 3607, 3735, 3855.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (βλ. ΤΑΜΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ)
ΝΑΥΤΙΛΙΑ (βλ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ)
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΔ (βλ. ΚΟΜΜΑΤΑ)

ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
υπάρξει οργανωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος εθισµού των νέων στο αλκοόλ. τόµ. Ζ’, σ. 3545.
ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για την προστασία των
πόσιµων νερών από τη ρύπανση». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Ε. Κατσέλη, Η. Παπαηλίας, Σ. Παπαθεµελής).(Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Γ’, σ. 1033, 1055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εθνικής στρατηγικής για τη
διαχείριση του υδάτινου δυναµικού της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4523.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την ενεργοποίηση των ελικοπτέρων για τις επείγουσες αεροµεταφορές ασθενών από τα νησιά. τόµ. Α’, σ. 408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων για τους κατοίκους
µικρών νησιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στην ‘Υδρα. τόµ. Η’, σ. 4237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επανεξέταση του
τρόπου προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών γης, στις
εκτός σχεδίου περιοχές των νησιών των Κυκλάδων. τόµ. Η’,
σ. 4330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αναστείλει την εφαρµογή της απόφασης που χαρακτηρίζει πολλά νησιά ως τουριστικές περιοχές κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8495.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της λειψυδρίας στα νησιά των Κυκλάδων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για επίλυση του προβλήµατος της έλλειψης
νερού στην Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. ΙΓ’, σ.
9209.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ)
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Δηµιουργία Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου Νοσηλευτών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Αθ.
Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου,
Φ. Πετραλιά, Ι. Χωµατάς, Μ. Σαλµάς). (Κατάθεση). τόµ. Ε’,
σ. 1507.
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
κ. Λ. Παπαδήµας, υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής την
Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νοµισµατική Πολιτική 2000-2001. τόµ. Ι’, σ. 6076.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τις χαλαζοπτώσεις, παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Α’, σ. 158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις δηλώσεις του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, για τη
συγχώνευση των Νοµών Ηλείας και Αχαϊας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στις εργατικές κατοικίες του Νοµού Αττικής από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ. Α’, σ.
168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη µείωση των δροµολογίων
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών προς τις Κυκλάδες. τόµ.
Α’, σ. 176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την επέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τις εκδηλώσεις στη Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ένταξη του έργου άρδευσης του κάµπου
της Ξάνθης στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α’,
σ. 227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
πληροφορίες αναφερόµενες σε αποθήκευση τοξικών αποβλήτων από τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. Α’, σ. 245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη στεγαστική αποκατάσταση των οµογενών που ζούν στη Φαρκαδώνα Τρικάλων. τόµ. Α’, σ. 246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις επιχορηγήσεις φορέων και σωµατείων
του Νοµού Λαρίσης. τόµ. Α’, σ. 280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για επίλυση
του προβλήµατος εκτίµησης των ζηµιών και καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες από τις βροχοπτώσεις στο Νοµό Πέλλας. τόµ. Α’, σ. 283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των µυδοκαλλιεργητών της περιοχής Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ.
385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης
του Αρείου Πάγου για τις πολεµικές επανορθώσεις των
συγγενών των θυµάτων της σφαγής του 1944 στο Δίστοµο
Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµίωσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων καθηγητών στο Λύκειο Νέας Φιγαλείας
Ηλείας. τόµ. Δ’, σ. 693.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων σε διδακτικό προσωπικού του Γυµνασίου Γαλατά. τόµ. Δ’, σ. 725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία των πληγέντων από τις
πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Δ’, σ.
1257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις καταστροφές που υπέστησαν οι βαµβακοπαραγωγοί του Νοµού Δράµας από την εµφάνιση πράσινου σκουλικιού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου της Σπουδαστικής Εστίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). τόµ. Ε’, σ. 1537.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατασκευή νέου σύγχρονου νοσοκοµείου στη Χαλκίδα. τόµ.
Ε’, σ. 1866.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του ακτινολογικού τµήµατος και για την ένταξη λειτουργίας του αξονικού τοµογράφου στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής. τόµ. Ε’, σ. 1866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη βελτίωση της αθλητικής υποδοµής στο
Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1953.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Σ. Χατζηγάκης, Θ. Σκρέκας, Ν. Λέγκας). τόµ.
Ε’, σ. 2018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις ζηµιές που υπέστη ο Νοµός Κέρκυρας από τις πρόσφατες πληµµύρες, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καθυστέρηση στις διαδικασίες οριοθέτησης της «Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης» στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2176.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, σχετικά µε την αποπεράτωση των εργατικών κατοικιών της περιοχής Τυρνάβου στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των περιοχών όπου θα ιδρυθούν νέα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, την ίδρυση Σχολής στο Νοµό Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς του Νοµού Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
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και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για τη δηµιουργία Κέντρων Κοινωνικής Μέριµνας στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
3005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία της κλωστοϋφαντουργίας
«Κρητικός Α.Ε.» στο Νοµό Αχαϊας, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την Ίδρυση Εφετείου και Πρωτοδικείων
στο Νοµό Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 3644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και την ίδρυση τµηµάτων στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης για περικοπή των καλλιεργούµενων
εκτάσεων µε ζαχαρότευτλα στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ζ’, σ.
3847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Η’, σ. 4154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις πρόσφατες πληµµύρες στην Κόρινθο, τη λήψη µέτρων
αποζηµίωσης των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης του ολοκληρωµένου προγράµµατος για
την ανεργία στο νοµό Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 4156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας και της υφαλµύρωσης σε περιοχές της Λακωνίας. τόµ. Η’, σ. 4435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Θ’, σ. 4936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον σχεδιασµό ανάπτυξης του κλάδου της
ανθοκοµίας στη περιοχή Τριφυλίας του νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Θ’, σ. 4938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Πιερίας. τόµ. Θ’, σ. 5535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στα πολυϊατρεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 5537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της

µελέτης και της κατασκευής βιολογικού καθαρισµού Κυπαρισσίας. τόµ. Ι’, σ. 5836.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία Παιδιατρικής Κλινικής στο
Νοµό Αργολίδας. τόµ. Ι’, σ. 5863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας. τόµ. Ι’, σ. 6047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στην Κέρκυρα. τόµ. Ι’, σ. 6078.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Καβάλας.
τόµ. Ι’, σ. 6291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µετεγκατάσταση των οικογενειών
που επλήγησαν από το σεισµό του 1995 στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. Ι’, σ. 6422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και στελέχωση του Κέντρου
Υγείας Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας. τόµ. Ι’, σ. 6701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έγκριση εκτέλεσης, µε υπεραστικά λεωφορεία, δροµολογίων από την Καλαµάτα προς τα Ιωάννινα. τόµ. ΙΒ’, σ. 7879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, να αποζηµιώσει τους πληγέντες από παγετό κερασοπαραγωγούς του
Νοµού Πιερίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από παγετό, αµυγδαλοπαραγωγών του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’,
σ. 7917.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της προβλεπόµενης από τον
κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδότησης στους
καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων στο Νοµό Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την συνέχιση της καταβολής του προστίµου που επέβαλε το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη χωµατερή του Κουρουπητού
στα Χανιά. τόµ. ΙΒ’, σ. 8010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την αποπεράτωση του Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Πωγωνιακής Ιωαννίνων. τόµ. ΙΒ’, σ. 8050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την εξαίρεση αγροτών του Νοµού Ηρακλείου από τη στρεµµατική επιδότηση της σουλτανίνας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, τη χωροταξική κατανοµή και λειτουργία των σχολών στους υπόλοιπους νοµούς
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κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δηµοτικού
Σχολείου Στούπας Μεσσηνίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη δηµιουργία γραφείων του Ταµείου Εµπόρων Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΤΕΒΕ) στους Μολάους και το Γύθειο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαδικασία πλήρωσης µε ειδικό ιατρικό προσωπικό και τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Ξάνθης. τόµ. ΙΓ’, σ.
8803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προ τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του εργοστασίου ινοσανίδας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.» στο Νοµό Γρεβενών.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τν υλοποίηση των εξαγγελιών του
Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια προεκλογικά. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο
νοµό Λακωνίας από την εγκατάσταση ανεµογεννητριών.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λάρισα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην κατασκευή του αντιπληµµυρικού έργου του Βορβά και του αρδευτικού της Γλυκόβρυσης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβένησης για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε να επιτευχθεί η οδική σύνδεση του
νοµού Άρτας µε τη Θεσσαλία. τόµ. ΙΓ’, σ. 8995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του
νέου Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στις διασταυρώσεις της παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών-Θεσσαλονικης στο ύψος της Φθιώτιδας.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9000.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιστράτευση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Άρνισσας Νοµού Πέλλας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή της γέφυρας της Νέας Ποτιδαίας Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών της Γεωργικής Ένωσης Οπωροκηπευτικών Καστοριάς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας
των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». (Συ-

ζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 6, 39, 57, 87, 99, 155.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου (Κ.Ε.Δ.),
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 121, 173, 197, 213, 239, 309.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 123, 147, 166, 170.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Αναβολή διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. Δοκιµασία διεξιοτήτων Ενιαίου Λυκείου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 196, 271, 282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού Ρυθµιστικής Ενέργειας Τουρισµού και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 364, 389, 403, 425,
455, 469, 479, 545.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 477,
τόµ. Γ’, σ. 575, 609, 637, 667, 705, 743, 744.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Ρύθµιση θεµάτων
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Β’, σ. 498, 517, 545.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης, Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων
στο Δήµο Ακρωτηρίου Ν. Χανίων». (ΦΕΚ 152Α/30-62000). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 575.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 871, τόµ. Δ’, σ. 761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία
στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
871, τόµ. Δ’, σ. 767.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγκάντα για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
925, τόµ. Δ’, σ. 772.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ. Ι’, σ. 6122.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ. Ε’, σ. 1613.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής επιστολών συναφθείσης Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρ-
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νησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) για την πραγµατοποίηση στην
Ελλάδα της τριακοστής τρίτης συνόδου της Επιτροπής για
την Ευρώπη του ΠΟΤ και του κοινού σεµιναρίου της επιτροπής αυτής µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) µε
θέµα «Ευρώ και Τουρισµός». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’,
σ. 979, τόµ. Ε’, σ. 2041.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 1819, τόµ. ΣΤ’, σ. 2469.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση των τροοποιήσεων των VI και XIV εδάφιο Α’ του καταστατικού του Διεθνούς
Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 2211, τόµ. Ζ’, σ. 3512.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Κοινού Πρωτοκόλλου σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης της Βιέννης και της Σύµβασης του Παρισίου περί αστικής ευθύνης
σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048, τόµ. Η’, σ. 3957, 3958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για την επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048, τόµ. Ι’, σ.
6127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5056, τόµ. ΙΒ’, σ. 8163.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6199, τόµ. ΙΒ’, σ. 8501,
τόµ. ΙΓ’, σ. 8711, 8811, 8915.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών
ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 388, 623, 675, 713, τόµ. ΙΕ’, σ. 745, 761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τσεχίας για την οικονοµική, βιοµηχανική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 530.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος σχετικά µε τη διαστηµική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ’, σ. 1434.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα της κτηνιατρικής». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 917, τόµ. Δ’, σ. 777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της Γεωργίας και των τροφίµων». (Κα-

τάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1819, τόµ. ΣΤ’, σ. 2243.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου
κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης για συνεργασία στον τοµέα της Γεωργίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 3089, τόµ. Η’, σ. 4475.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 40, τόµ. ΙΕ’, σ. 907,
947, 949, 1003, 1099, 1112.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής συνεργασίας στον
τοµέα της Γεωργίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Αναδιάρθρωση Οργανισµού Απασχολήσεων Εργατικού Δυναµικού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1181.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας
σχετικά µε την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαµονή είναι παράνοµη». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
871, τόµ. Ε’, σ. 1620.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την
επανεισδοχή προσώπων σε µη νόµιµη κατάσταση µετά του
συνηµµένου σε αυτή Εκτελεστικού Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 964, τόµ. Ε’, σ. 1296.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισµού Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας ΙΝΤΕΡΠΟΛ για τα προνόµια και τις ασυλίες κατά τη διάρκεια της
συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής που θα διεξαχθούν στην
Ελλάδα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 827, τόµ. Ε’, σ.
1336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118, τόµ. ΙΓ’,
σ. 9118, 9120.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας
σχετικά µε την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαµονή είναι παράνοµη». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
5057, τόµ. ΙΒ’, σ. 7812.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας για την
επανεισδοχή των προσώπων σε µη νόµιµη κατάσταση. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5367, τόµ. ΙΓ’, σ. 8648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ των Κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική
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Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του».(Κατάθεση, Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’,
σ. 7771, τόµ. ΙΓ’, σ. 9128.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών
ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 800, 983, 993, 1018, 1024.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος,
της ενέργειας των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών
σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 811, τόµ. Δ’, σ. 659, 818, 847,
939, 940.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση του
διασυνοριακού εγκλήµατος και του προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του
Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1664, τόµ. ΣΤ’, σ. 2512, 2520.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του 6ου Πρωτοκόλλου στη Γενική Συµφωνία για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Συµβουλίου της Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. Ε’,
σ. 2118.τόµ. ΣΤ’, σ. 2671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής
διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές
δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5449, τόµ. ΙΒ’, σ. 8015, 8053,
8062, 8169, 8401, 8403.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΒ’, σ. 8192.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από
αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8602, τόµ. ΙΓ’, σ. 9040,
9054, 9140, 9181, 9282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
περί Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου
περί διαφθοράς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9022.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από
αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9140, 9181, 9282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Έκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιούνης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 622, τόµ. ΙΕ’, σ. 827, 859, 903, 1006, 1364.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου XXI της Σύµβασης περί Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισµού «. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 1835, τόµ. Ι’, σ. 5865.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’,
σ. 4408, τόµ. ΙΒ’, σ. 7850, 7883, 8014, 8069, 8071.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Πολυµερούς Συµφωνίας
χρησιµοποίηση του πεδίου βολής βληµάτων του ΝΑΤΟ (Πεδίο βολής Κρήτης-ΠΒΚ) εις τον όρµο Σούδας Κρήτη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6050, τόµ. ΙΓ’, σ.
9103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τοµέα
της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6084, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9107, 9108.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 8387, τόµ. ΙΔ’, σ. 101, 131, 167, 263.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση οργάνωσης και
λειτουργίας του συστήµατος εγγύησης καταθέσων και τροοποίηση και συµπλήρωση του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
285, 456, 489, 501.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Λήψη
συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συµβουλίου,
όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του Ευρώ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 636, 822, 845, 868,
871, 872.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για τον
εκσυγχρονισµό των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, την εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Γ’, σ. 790, 876, 911,
921, 959, 1002.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 871, τόµ. Δ’, σ. 796.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αργεντινής για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήιση). τόµ. Γ’, σ. 917, τόµ. Δ’, σ.
782.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών
τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 917,
τόµ. Δ’, σ. 799.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 643, 1022, 1035.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και κερδών από Λαχεία». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 643.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την αµοιβαία προώθηση
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και προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Δ’, σ. 734, τόµ. Ζ’, σ. 6298.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 1255, τόµ. ΣΤ’, σ. 2445.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 861, τόµ. Ε’, σ. 1343, 1505, 1657, 1870.
Σχέδια νόµων Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών:»α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 1999 γ) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 1999». (Κατάθεση). τόµ.
Ε’, σ. 1693.
Σχέδια νόµων Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών:»α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 1999 γ) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 1999». (Κατάθεση). τόµ.
Ε’, σ. 1693.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-υζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1779, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2262, 2306, 2347, 2474, 2576, 2705, 2792, 2800.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Αλγερίας για την αµοιβαία ενθάρρυνση και προστασία
των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1819,
τόµ. ΣΤ’, 2457.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου, µε βάση το άρθρο Κ3 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη Σύµβασης σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής
στο τελωνειακό τοµέα, καθώς και σχετικά µε την προσθήκη
του αριθµού καταχώρησης των µέσων µεταφοράς στη Σύµβαση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118,
τόµ. Ι’, σ. 6630-6631.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία και αµοιβάια συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (ΚατάθεσΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2389, τόµ. Ι’, σ. 5867.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθµόν 58861/ΥΠΕ 100003/1 Ν2601/98/
9.11.2000 υπαγωγή επενδύσεων της υπό σύσταση εταιρίας
ΓΚΛΑΒΕΡΒΕΛ Καβάλας Α.Ε. στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων του ν.2601/98 κοινής υπουργικής απόφασης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’,
σ. 2479, τόµ. Θ’, σ. 4967, 4984.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2899, τόµ. Ζ’, σ. 3863,
3885.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 1999 γ) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.

Ζ’, σ. 3070, 3143, 3199, 3253, 3300, 3397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 3968, τόµ. Θ’,
σ. 5046, 5094, 5252, 5351, 5422.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την απελευθέρωση
της Παλαιστίνης (PLO) για την παλαιστινιακή Εθνική Αρχή
για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5056, τόµ. Ι’, σ. 6310.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυα για οικονοµική και τεχνική συνεργασία». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5237.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για οικονοµική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5646, τοµ. Ι’, σ.
6293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµκών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί τροποποιήσεων της Σύµβασης για
την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά µε φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’,
σ. 7960, τόµ. ΙΓ’, σ. 9313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων
ρυθµίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9194, τόµ. ΙΔ’, σ. 197, 231,
263, 268, 290, 357.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου διόρθωσης της Σύµβασης για την αµοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάµεσα στις τελωνειακές
διοικήσεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 418.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για συνεργασία και ανταλλαγή πληφοροφοριών στον
τοµέα οικονοµικών-δηµοσιονοµικών παραβάσεων και άλλων οικονοµικών εγκληµάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ.
688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Σχέδιο Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ’, σ. 1203.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της από 24 Απριλίου 2000 πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 549.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση των Άρθρων Συνεταιρισµού του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 3477, όµ. Η’, σ. 3946.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 4445, τόµ. Ι’, σ. 6257, 6429, 6551.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6293, τόµ. ΙΒ’, σ. 8205, 8401, 8413,
8458, τόµ. ΙΓ’, σ. 8699.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσληψη αναπληρωτών για το Πρόγραµµα Ολυµπιακής
Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 576, τόµ. ΙΕ’, σ. 857.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις θαλάσσιες µεταφορές».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1823, τόµ. Ι’, σ. 5880.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης των ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2395, τόµ. Ζ’, σ.
3607, 3735, 3855.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την παράταση της ισχύος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την εκτέλεση κοινών περιπολιών από την Αστυνοµία Συνόρων
και το Ελληνικό Λιµενικό Σώµα για την αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση της θαλάσσιας µεθορίου µεταξύ των δύο
χωρών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771, τόµ. ΙΓ’, σ. 9040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8345, τόµ. ΙΓ’, σ. 9335,
9415, 9462, 9516.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 8988, τόµ. ΙΔ’, σ. 6, 41, 75, 135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για
την Εµπορική Ναυτιλία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την καθιέρωση των συστηµάτων ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων (VTS) στο Ιόνιο Πέλαγος».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της ιταλικής Δηµοκρατίας, του
Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Αυστριακής Δηµοκρατίας,
του Βασιλείου της Δανίας, της Φιλανδικής Δηµοκρατίας, του
Βασιλειου της Σουηδας Συµβαλλοµένων Μελών της Συµφωνίας και της Σύµβασης Σένγκεν και της ισλαµικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε την κα-

τάργηση των ελέγχων προσώπων στα κοινά σύνορα µετά
των δηλώσεων των Μερών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’,
σ. 959, τόµ. ΙΓ’, σ. 9283.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Προσθέτου
Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9396.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ’ ετέρου µετά της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 4899.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Ελληνο-Τσεχικής συνεργασίας για την οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
5281, τόµ. ΙΓ’, σ. 9409.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ανασυγκρότησης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5580, τόµ. Ι’, σ. 6322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκης Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ’ ετέρου µετά της Τελικής Πράξης». (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 6322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικων: «Κύρωση των αποφάσεων των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών συνερχόµενων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την προστασία των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ µέρους των διπλωµατικών και
προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου. (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9029.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Προξενική διατίµηση
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 632, τόµ. ΙΕ’, σ. 1407, 1431.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2400, 2708,
2749, 2792, 2927, 2966, 3008, τόµ. Ζ’, σ. 3131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 γαι
την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των
παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψη τους».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 5816, τόµ. ΙΓ’, σ. 8692.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6050, τόµ. ΙΓ’, σ.
9116.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικής Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 964,
τόµ. Δ’, σ. 596, 629, 815.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησΨήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2594, 3011, τόµ. Ζ’, σ. 3522, 3581, 3728.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην
ελληνική επικράτεια. Κτήση της ελληνικής Ιθαγένειας µε
πολιτικογράφηση». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2846, τόµ. Θ’, σ. 5593, 5634, τόµ. Ι’, σ. 5759,
5893, 5909, 6133, 6340, 6379, 6606.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία στον τοµέα
της πρόληψης και της αντιµετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού
Συµβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο
της πρόληψης των βιοµηχανικών ατυχηµάτων, των φυσικών
καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 758, 1031, 1063, 1087, 1099,
1100.

σπονδίας περί συνεργασίας στος τοµείς των ταχυδροµείων
και των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
3089, τόµ. Θ’, σ. 4763.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού µε τροποποίηση του Άρθρου 50(α) της Σύµβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας
(Μόντρεαλ 1990). (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 4223,
τόµ. Θ. 4771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού µε τροποποίηση της Σύµβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Μόντρεαλ 1995)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 4223, τόµ. Θ’, σ. 5040,
5043.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονικής, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 4722, τόµ. Θ, σ. 5440, τόµ. Ι’, σ.
5763, 5893, 5897.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5646,
τόµ. Ι’, σ. 6564, 6632, 6705, τόµ. ΙΒ’, σ. 7796.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δορυφορικών Επικοινωνιών
«EUTELSTAT». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 735, 775, 821.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για τις αεροπορικές µεταφορές µεταξύ και πέραν των αντίστοιχων
εδαφών τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1605,
2065, 2113, τόµ. ΣΤ’, σ. 2144, 2249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης του Διεθνούς Οργανισµού Κινητών Δορυφορικών Επικοινωνιών (INMARSAT)
και της τροποποίησης της Συµφωνίας Λειτουργίας αυτού».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2977.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του XXI Παγκόσµιου Ταχυδροµείου
Συνεδρίου (Σεούλ 1994) και του Κανονισµού Εκτέλεσης
της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Σύµβασης µε το Τελικό
Πρωτόκολλο (Βέρνη 1995)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2579, τόµ. Ζ’, σ. 3512.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµο-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.1577/
1985» «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 160, 286, 351, 388, 451, 472.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίς της Αλβανίας για την κατασκευή νέας διασυνοριακής (οδικής) γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή του συνοριακού φυλακίου Μερτζάνι-Τρι Ουράτ».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 925, τόµ. Δ’, σ. 1013.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµέµου «Δηµιουργία Μονάδα Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης και Χώρου Υγειονοµικής
Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων (ΦΕΚ 152 Α/30-6-2000)».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 1096, 1121.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σχετικά µε τη συνεργασία για την προστασία του
περιβάλλοντος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048,
τόµ. Ι’, σ. 6333.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συγχώνευση του Ν.Π.ΠΔ.Δ. µε την επωνυµία
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«Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.»
(Κατάθεση-Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 4744, τόµ. ΙΔ’,
σ. 419, 449, 490, 508, 510.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ.
8948, τόµ. ΙΔ’, σ. 296, 335, 377, 490, 491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού
Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 227, 490, 525, 577, 597.

εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2899, τόµ. Η’, σ.
3964, 4161, 4478, τόµ. Θ’, σ. 4805, 4943.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕ.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
5119, τόµ. ΙΓ’, σ. 8933, 8972, 9044.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας
των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις» (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 423.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 871, τόµ.
Δ’, σ. 850, 959, 1020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργανώσεως για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης για επιστηµονική εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118, τόµ. Θ’, σ. 5343.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για την πολιτιστική συνεργασία. (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771, τόµ. ΙΓ’, σ. 9319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λεττονίας για συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8350, τόµ. ΙΓ’,
σ. 9326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
Πρόταση νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Για την προστασία των
µνηµείων» (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός και Κ.
Σπυριούνης). (Συζήτηση) τόµ. ΙΕ’, σ. 877.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα ολυµπιακής φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 890,
1109, 1181, 1205, 1265.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά, Ι. Χωµατάς,
Μ. Σαλµάς). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε, σ.
1507, τόµ. ΙΓ’, σ. 9002, 9003.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ» Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2667.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε πλήρωση θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 4803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στα πολυϊατρεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 5537.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου νοσηλευτών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Α.
Γιαννόπουλος, Κ. Κιντίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου,
Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά, Ι. Χωµατάς). (Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Θ’, σ. 5578-5591.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές
και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 998, τόµ.
Ε’, σ. 1701, 1801, 1881, 1924, 2058.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και

ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων λόγω έλλειψης Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας
στο Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βούλας. τόµ. Ζ’, σ. 3723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µετατροπή
του 3ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε µονάδα βραχείας νοσηλείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4848.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την ενίσχυση σε διοικητικό και νοσηλευτικό πρόσωπο του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου Έβρου. τόµ.
Ι’, σ. 6108.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την κάλυψη των κενών θέσεων υγειονοµικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Α’,
σ. 238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία του «Δροµοκαϊτειου
Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής». τόµ. Α’, σ. 414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικώς µε τα χρέη των νοσοκοµείων προς τις φαρµακοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 697.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού για τη σωστή λειτουργία της µονάδας µεταµόσχευσης µυελού των οστών στο Νοσοκοµείο «Παπανικολάου». τόµ. Ε’, σ. 1583.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της υγείας-δηµόσια νοσοκοµεία. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π.Μελάς, Ε. Παπανικολάου, Αθ. Γιαννόπουλος, Ι. Χωµατάς, Ν. Κορτσάρης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Β.
Μπαρµπαγιάννης, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης).
τόµ. Ε’, σ. 1585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του
Νοσοκοµείου «ΜΕΤΑΞΑ», λόγω της έλλειψης τεχνολογικής
υποδοµής του προσωπικού. τόµ. Ε’, σ. 1795.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατασκευή νέου σύγχρονου νοσοκοµείου στη Χαλκίδα. τόµ.
Ε’, σ. 1866.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του ακτινολογικού τµήµατος και για την ένταξη λειτουργίας του αξονικού τοµογράφου στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής. τόµ. Ε’, σ. 1866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναστολή της λειτουργίας του
Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής στο Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ». τόµ. ΣΤ’, σ. 2209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος συνεργασίας της Αιµατολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» της Θεσσαλονίκης και του
Νοσοκοµείου «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΝΟΣ» των Σκοπίων.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2304.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των
χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές
φαρµάκων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2441.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού, προκειµένου να εξοπλιστεί το Νοσοκοµείο Χαλκίδος µε αξονικό τοµογράφο. τόµ. ΣΤ’, σ. 2442.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της στελέχωσης, µε ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό, το Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2923.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Πνευµονολογικής Μονάδας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
εγκρίνει τη λειτουργία του τµήµατος ακτινοθεραπείας στο
Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3643.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων λόγω έλλειψης Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας
στο Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βούλας. τόµ. Ζ’, σ. 3723.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή λειτουργία

και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας
του Γενικού Νοσοκοµείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης.
τόµ. Η’, σ. 4471.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την ένταξη του Περιφερειακού Γενικού
Νοσοκοµείου «Θριάσιο» στην εφηµερία, την κατάργηση
του τµήµατος Φυσικής Ιστορίας και Αποκατάστασης κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4472.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διενέργεια ερευνών για τους σηµειωθέντες θανάτους στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Πιερίας. τόµ. Θ’, σ. 5535.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Θ’, σ. 5631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τα µέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του
νοσοκοµείου των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ι’, σ. 5750.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία Παιδιατρικής Κλινικής στο
Νοµό Αργολίδας. τόµ. Ι’, σ. 5863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στην Κέρκυρα. τόµ. Ι’, σ. 6078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου
Παραγώγων Πλάσµατος, στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6079.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης της λειτουργίας
της Μονάδας Χηµειοθεραπείας, του Γενικού Νοσοκοµείου
Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών
που υπέστη το νοσοκοµείο «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Κηφισιάς,
από το σεισµό του 1999, τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6373.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς ασθενών από τη Νήσο Θάσο στα Νοσοκοµεία Καβάλας και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 6548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό ΥγείαςΠρόνοιας, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στα Νοσοκοµεία, τη λήψη µέτρων επίλυσης
των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την αποπεράτωση του Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8012.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία Νοσοκοµειακής Μονάδας στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να
απαγορευθεί η χρησιµοποίηση ραµµάτων CATGUT σε δηµόσια νοσοκοµεία κλινικές κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8583.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού να ρυθµίσει
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το θέµα της χορήγησης και της είσπραξης του κόστους του
αίµατος που διατίθεται από το Δηµόσιο (νοσοκοµεία) στον
ιδιωτικό τοµέα υγείας (ιδιωτικές κλινικές) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
8644.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προς περιορισµό της υπερκατανάλωσης φαρµάκων σε δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8646.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση εξόφλησης των
ληξιπρόθεσµων αφειλών των νοσοκοµείων. τόµ. ΙΓ’, σ.
8756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαδικασία πλήρωσης µε ειδικό ιατρικό προσωπικό και τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Ξάνθης. τόµ. ΙΓ’, σ.
8803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των λετιουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του
νέου Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8998.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία στεφανιαίας µονάδας και
την πλήρωση των κενών θέσεων καρδιολόγων στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Έδεσσας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9037.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πλήρωση των ελλείψεων σε γιατρούς στο Νοσοκοµείο Αµαλιάδος. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9278.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες
Νοσοκοµείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των ΠΕΣΕ και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 747.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων και την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. τόµ. Ι’,
σ. 6547.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την εγκατάσταση ξενώνα του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αθηνών, στην Ανθούπολη Περιστερίου. τόµ.
Η’, σ. 4470.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ανάκληση της απόφασης που απαγορεύει την κυκλοφορία στην εθνική οδό Άµφισσας-Λιδορικίου στο τµήµα από
Άµφισσα έως Αγία Ευθυµία λόγω έργων βελτίωσης. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8579.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επώνυµια
«Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και της εταιρείας «Ελληνικοί
Αυτοκινητοδρόµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης

και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
419, 449, 490, 508, 510.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών και προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική ασφάλεια στη χώρα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ.
Κασσίµης, Π. Παναγιωτόπουλος, Β. Κορκολόπουλος, Α.
Δαβάκης, Ν. Γκελεστάθης, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Α. Παπαληγούρα). τόµ. Α’, σ. 252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική βοήθεια για την ανασυγκρότηση της Γιουγκοσλαβίας, την αποκατάσταση του οδικού άξονα 10 και της γραµµής των σιδηροδρόµων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1091.
ΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του εθνικού δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον σχεδιασµό της κατασκευής του παραλιακού οδικού άξονα Δυτικής Ελλάδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία της παράκαµψης της Πάτρας, της Εθνικής Οδού Αθηνών-ΠάτραςΠύργου. τόµ. Η’, σ. 4230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στις διασταυρώσεις της παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών-Θεσσαλονικής στο ύψος της Φθιώτιδας.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9000.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επιλύσει το πρόβληµα της
οικιστικής δόµησης της πόλης της Ναυπάκτου. τόµ. Η’, σ.
4437.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Ελληνο-Τσεχικής συνεργασίας για την οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9409.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής
ευρωστίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νεράντζης, Ε. Πολύζος, Μ. Χαλκίδης, Ι. Τζαµτζής, Γ. Τσούρνος, Α. Λιάσκος, Α. Φλωρίνης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Ζ’, σ. 3697.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε θέµα: «Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8242.
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ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα προβλήµατα στην επιχείρηση οινοποιίας «Γεωργιάδη» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8615.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αποποµπή του Προέδρου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας,
την απεµπλοκή του Οργανισµού από την ευθύνη κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την οριστική χωροθέτηση του συνόλου
των ολυµπιακών έργων, την ανατροπή του προϋπολογισµού
για την κατασκευή των έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8753.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα ολυµπιακής φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 890,
1109, 1181, 1205, 1265.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (βλ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις διαδικασίες εξυγίανσης της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 225.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας
των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις» (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 423, τόµ. Β’, σ. 6,
39, 57, 87, 99, 155.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κ. Καραµανλή µε θέµα:
«Η Οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004». τόµ.
Α’, σ. 520.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αναθεώρηση των περιβαλλοντικά επιζήµιων χωροθετήσεων για την Ολυµπιάδα 2004 στο Σχοινιά Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 652.
Ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµή των Ελλήνων
Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων 2000. Απονοµή
των µεταλλίων της Βουλής. τόµ. Δ’, σ. 833, 836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε το διορισµό του Μάικλ Νάιτ στη Συντονιστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για
την παρακολούθηση της πορείας των Ολυµπιακών Αγώνων
της Αθήνας. τόµ. Ε’, σ. 1577.
Ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων
Παραλυµπιακών των Παραλυµπιακών Αγώνων του 2000.
Απονοµή και επίδοση µεταλλίων. τόµ. Ε’, σ. 2095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλοτρίωση δηµόσιας έκτασης από το «Κτήµα Οµορφοκκλησιάς» για την
κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες». τόµ. Θ’, σ. 5230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Θωµά, σχετικά µε το σχεδιασµό της Αθλητικής προετοιµασίας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, τη διασφάλιση της συνεργασίας µε τις αθλητικές οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5794.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή του κωπηλατοδροµίου, για τις ανάγκες των
Ολυµπιακών Αγώνων στην περιοχή του Σχοινιά κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 5833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον προγραµµατισµό των έργων για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στο χώρο του µητροπολιτικού πάρκου
στο Γουδί. τόµ. Ι’, σ. 5835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού να προτείνει
ως νέο ολυµπιακό αγώνισµα το καράτε κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8362.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από
πυρκαγιές του 2000 γ) Εγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες
εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ)
Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσληψη αναπληρωτών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής
Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 576.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (βλ. ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ)
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη στεγαστική αποκατάσταση των οµογενών που ζούν στη Φαρκαδώνα Τρικάλων. τόµ. Α’, σ. 246.
ΟΠΛΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Για
την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής χρήσης και εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων». (Προτείνων Βουλευτής: Θ. Κασσίµης). (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 5284.
ΟΠΛΑ ΧΗΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη
χρησιµοποίηση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου,
στα πεδία βολής του στρατού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3852, 3902,
3906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ενηµέρωση των Ελλήνων δηµοσιογράφων για τους ενδεχόµενους
κινδύνους στην υγεία τους, κατά τις αποστολές τους στο
Κόσσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3908.
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρήση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Σ. Δήµας, Μ. Έβερτ, Σ. Καλαντζάκου, Γ. Καλαντζής,
Π. Καµµένος, Α. Καραµανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Ν. Κορτσάρης, Μ. Λιάπης, Λ. Λυµπερακίδης, Π. Μολυβιάτης, Θ.
Μπακογιάννη, Α. Παυλίδης, Π. Σκανδαλάκης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης). τόµ.
Ι’, σ. 5839.
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο κατά την εισαγωγή κρεάτων και
οπωρολαχανικών. τόµ. Η’, σ. 4060.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων φρούτων και
λαχανικών από τις βοµβαρδισµένες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας. τόµ. Η’, σ. 4154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών της Γεωργικής Ένωσης Οπωροκηπευτικών Καστοριάς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την παρακράτηση 340 δις δραχµών από την Διοίκηση του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία ανήκουν στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού και στο Λαγαριασµό Ανεργίας Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. Ε’, σ.
1539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του 2001 η σχετική πίστωση
για τον «πάγιο πόρο» του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΟΑΠΔΕΗ). τόµ. ΣΤ’, σ. 2608.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Ανακοινώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε την
Έκθεσή του για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Δ’, σ. 557.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την
πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Α. Νεράντζης, Ε. Πολύζος, Μ. Χαλκίδης, Ι.
Τζαµτζής, Γ. Τσούρνος, Α. Λιάσκος, Α. Φλωρίνης, Β. Πολύδωρας). τόµ. Ζ’, σ. 3697.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση επί
των άρθρων και τροπολογιών). τόµ. ΙΕ’, σ. 1087.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού. τόµ. Η’, σ. 4641, τόµ.
Ι’, σ. 6602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Καβάλας, από το πρόγραµµα επιδότησης, του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) για την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις, τη
µείωση ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6168.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-ΣυζήτησΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2400, 2708,
2749, 2792, 2927, 2966, 3008, τόµ. Ζ’, σ. 3131.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ενέργειες του Υπουργού προκειµένου

και οι νοητικά και ψυχικά ασθενείς να έχουν ίση µεταχείρηση µε τις άλλες κατηγορίες Ατόµων µε Ειδικές Ανάκγες.
τόµ. Ζ’, σ. 3724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού σε θέµατα διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8498.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Αναδιάρθρωση Οργανισµού Απασχολήσεων Εργατικού Δυναµικού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1181.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΣΘ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονικής, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 4722, τόµ. Ι’, σ. 5763, 5893, 5897.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 5440.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών των
Νοµών Λάρισας και Ηµαθίας, για τις ποσότητες βαµβακιού
που περέδωσαν στο εκκοκιστήριο βάµβακος «Ευάγγελου
Κρυστάλλη» κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επικείµενη διάλυση του Οργανισµού
Βάµβακος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8544.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την έκδοση
των αναγκαίων προεδρικών διαταγµάτων, που θα επιτρέπουν στους ασφαλισµένους του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), να δικαιούνται φυσικοθεραπείας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 6009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των λειτουργικών προβληµάτων του Υποκαταστήµατος του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ’, σ. 7978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταβολή στους πολύτεκνους από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων των οικογενειακών επιδοµάτων, των ισοβίων
συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή από τον
Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων του επιδόµατος και της
σύνταξης στις πολύτεκνες µητέρες, ανεξάρτητα από το εισόδηµά τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9538.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΟΔΙΠΥ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικώς µε τη χρηµατοδότηση του Οργανισµού Διαχείρισης Πόρων Υγείας (ΟΔΙΠΥ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 932.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση των τροποποιήσεων των VI και XIV εδάφιο Α’ του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2211, τόµ. Ζ’, σ. 3512.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού
Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 227, 490, 525, 577, 597.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής συνεργασίας στον
τοµέα της Γεωργίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την κατάργηση των επιδοµάτων των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). τόµ. ΙΒ’, σ. 8399.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ανάθεση
καθηκόντων τεχνικών συµβούλων, για την εκπόνηση µελετών κατασκευής του Ολυµπιακού χωριού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2785.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, σχετικά µε την αποπεράτωση των εργατικών κατοικιών της περιοχής Τυρνάβου στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΕΣΤ’, σ. 2442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αποποµπή του Προέδρου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας,
την απεµπλοκή του Οργανισµού από την ευθύνη κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3909.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υπερψήφιση ανθελληνικής οργάνωσης από τον Έλληνα εκπρόσωπο στο ECOSOC του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. τόµ. Ε’, σ. 1697.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ενέργειες των κατοίκων του
Δήµου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης για αποµάκρυνση από την περιοχή τους της µονάδας µεθαδόνης, την επέκταση
του προγράµµατος σε όλη την Ελλάδα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2505.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Κ. Κιλτίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Γιακουµάτος, Ε. Παπανικολάου, Θ. Δηµοσχάκης, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Σ. Σπύρου, Π.
Ψωµιάδης, Κ. Καραµπίνας, Μ. Σαλµάς, Ι. Χωµατάς, Ν. Αγγελόπουλος, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ.

ΙΒ’, σ. 7982.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (ΟΣΕΠ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Προσθέτου
Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ασυλίες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9396.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται από τη διαπλάτυνση της σιδηροδροµικής
γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος
(Ο.Σ.Ε.) στα Τρίκαλα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 166.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης
στον τοµέα του ΟΣΕ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαληγούρας, Μ. Σαλµάς, Ε. Στυλιανίδης, Ν. Αγγελόπουλος, Σ.
Καλαγιάννης, Ζ. Ζωής, Μ. Κόλλια-Τσαρούχα, Α. Χειµάρας). τόµ. Θ’, σ. 5541.
Τροπολογία σχετικά µε την «Παράταση της προθεσµίας
για τη λεπτοµερή απογραφή και αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, καθώς και για την προετοιµασία του Οργανισµού για την ένταξη της περιουσίας του στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο». τόµ. Ι’, σ. 6632.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΣΚ)
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
επισκευή ζηµιών που προκλήθηκαν από τους σεισµούς στις
7.9.1999 στα δηµοτικά σχολεία Νέας Ιωνίας Αττικής. τόµ.
Δ’, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου του 4ου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άρτας. τόµ. Ε’, σ. 1542.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την παραχώρηση εκτύπωσης του Χρυσού Οδηγού του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), σε ιδιωτική επιχείρηση. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις αυξήσεις του τιµολογίου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τον Οργανισµό
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. τόµ. Η’, σ. 4061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στην ύπαρξη απαξιωµένου τηλεπικοινωνιακού υλικού, στις αποθήκες του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.). τόµ. Η’, σ. 4740.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις συµβάσεις που υπεγράφησαν µεταξύ του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.) και των εταιρειών «INTRACOM» και
«SIEMENS» για την εγκατάσταση των ψηφιακών παροχών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8094.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σχετικά µε την εξαγορά από τον ΟΤΕ του
20% της Σερβικής TELEKOM. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Παπαληγούρας, Σ. Καλογιάννης, Ε. Στυλιανίδης, Ν. Αγγελόπουλος, Χ. Ζώης, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Α. Χειµάρας, Ε.
Παπαγεωργόπουλος, Γ. Ορφανός, Σ. Σπηλιωτόπουλος).
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τόµ. ΙΓ’, σ. 9015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων,
ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 197, 231, 263, 268, 290, 357.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους προέδρους
και δηµάρχους των καταργηθέντων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8914.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση) τόµ.
ΙΕ’, σ. 1031, 1063, 1087.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε. Στρατάκη, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τον εκσυγχρονισµό της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος στο διαµεσολαβητικό ρόλο των συνεταιριστικών οργάνωσεων στην άσκηση της αγροτικής πίστης κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 5531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου µέσω τραπεζικού λογαριασµού.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7941.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από
αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8602.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την απελευθέρωση
της Παλαιστίνης (PLO) για την παλαιστινιακή Εθνική Αρχή,
για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5056, τόµ. Ι’, σ. 6310.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργανώσεως για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για επιστηµονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία».
(Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5343.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία των Βουλευτών: Ευρυτανίας Β. Τσίπρα (ΝΔ),
Τρικάλων Α. Μάτη (ΠΑΣΟΚ), Ρεθύµνης Μ.Λουκάκη (ΠΑΣΟΚ), Β’ Αθηνών Ι. Χαραλαµπόπουλου (ΠΑΣΟΚ), Β’ Αθηνών Θ. Κατσανέβα (ΠΑΣΟΚ), Α’ Θεσ/νίκης Σ. Κούβελα
(ΝΔ), Ηλείας Ι.Σκουλαρίκη (ΠΑΣΟΚ), Ροδόπης Α. Μεχµέτ
(ΠΑΣΟΚ). τόµ. Γ’, σ. 1001.
Ορκωµοσία του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Κ. Σπυριούνη (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Δ’, σ. 1009.
Ορκωµοσία του Βουλευτή Περ. Αττικής (ΣΥΝ) Γ. Αµπατζόγλου. τόµ. Δ’, σ. 1161. Ορκωµοσία του Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑΣΟΚ) Β. Παπανικόλα. τόµ. Ε’, σ. 2102.
Ορκωµοσία του Βουλευτή Περ. Αττικής Π. Φωτιάδη.
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Ζ’, σ. 3127.

Ορκωµοσία του Βουλευτή Λάρισας (ΚΚΕ) Δ. Τσιόγκα.
τόµ. Η’, σ. 4371.
Ορκωµοσία του βουλευτή Καβάλας Ν. Στρατηλάτη (ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΔ’, σ. 357.
Ορκωµοσία των Βουλευτών: Β’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ) Γιάννη Καψή, Περ. Ν. Αττικής (Ν.Δ.) Αθανάσιο Μπούρα, Κοζάνης (ΠΑΣΟΚ) Ηλία Βλαχόπουλο και Α’ Πειραιώς (Ν.Δ.)
Πέτρο Μαντούβαλο. τόµ. ΙΕ’, σ. 1243.
ΟΣΤΡΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαχειριστικής µελέτης των ζωνών παραγωγής, για την οριοθέτηση και αδειοδότηση µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο
θερµαϊκο Κόλπο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση χωροθέτησης και αδειοδότησης µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο Θερµαϊκό
κόλπο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2961, τόµ. Ζ’, σ. 3604.
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγκάντα για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 925, τόµ. Δ’, σ. 772.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5056, τόµ. ΙΒ’, σ. 8163.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού
Συµβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδιο
της πρόληψης των βιοµηχανικών ατυχηµάτων, των φυσικών
καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για
την Εµπορική Ναυτιλία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (βλ. ΧΡΕΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)
Π
ΠΑΙΔΕΙΑ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΠΑΙΔΙ
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέβαλε στη Βουλή τα κείµενα της 182
Διεθνούς Σύµβασης και 190 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας
«Για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας
των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή
τους». (Κατάθεση) τόµ. Ζ’, σ. 3524, τόµ. Ι’, σ. 5816.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου εκµετάλλευσης των παιδιών των φαναριών.
τόµ. Θ’, σ. 4801.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δηµιουργία του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας των παιδικών παιχνιδιών. τόµ. Δ’, σ. 983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
κυκλοφορίας παιδικών τροφών µε αντικείµενα δώρων στις
συσκευασίες. τόµ. Ι’, σ. 6252.
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Ψήφιση). τόµ. Η’, σ.
4475.
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. (Επερωτώντες Βουλευτές: Π.
Φουντουκίδου, Π. Ψωµιάδης, Ε. Χαϊτίδης, Α. Κατσιγιάννης, Μ. Παπαδόπουλος, Ε. Στυλιανίδης, Θ. Δηµοσχάκης,
Λ. Λυµπερακίδης, Κ. Κιλτίδης, Μ. Χαλκίδης, Η. Φωτιάδης,
Θ. Σκρέκας, Σ. Χατζηγάκης, Σ. Παπαδόπουλος, Ν. Κατσαρός, Ν. Κορτσάρης, Β. Πολύδωρος, Π. Παναγιωτόπουλος,
Γ. Βλάχος, Α. Σπηλιόπουλος, Γ. Τρυφωνίδης, Ε. Πολύζος,
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Γ. Καλαντζής, Θ. Κατσίκης, Μ. Γιαννάκου, Θ. Μπακογιάννη, Ν. Γκελεστάθης). τόµ. Ι’, σ. 6514.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Αργολίδος από τη χωροθέτηση των Σχολών του
νεοσύστατου Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. Ι’, σ.
6475.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (βλ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για µεταγραφή των φοιτητών που σπουδάζουν σε πανεπιστήµια της Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
3641.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της
παραγωγής ρυζιού, του Νοµού Σερρών στην τιµή παρέµβασης. τόµ. Θ’, σ. 5038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την κατάργηση της ελάχιστης τιµής για τη
βιοµηχανική τοµάτα, όπως ορίζεται στο νέο κανονισµό
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6472.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την παραχώρηση του
Άλσους Ριζάρη στο «Ιδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή»
για την ανέγερση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1579.
ΠΑΡΚΙΝ (βλ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη
χρησιµοποίηση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου,
στα πεδία βολής του στρατού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3852, 3902,
3906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την µεταφορά σε µονάδα της Λάρισας οχηµάτων της ελληνικής δύναµης στο Κόσοβο για ανακατασκευή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού, του Νοµού
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 9458.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία της παράκαµψης της Πάτρας, της Εθνικής Οδού Αθηνών-ΠάτραςΠύργου. τόµ. Η’, σ. 4230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, τη χωροταξική κατανοµή και λειτουργία των σχολών στους υπόλοιπους νοµούς
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8363.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ.
Τρυφωνίδης, Β. Κορκολόπουλος, Π. Παυλόπουλος, Α.
Μπέζας, Ν. Λέγκας, Ι. Τζαµτζής, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. ΙΒ’,
σ. 8126.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Γ. Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνης, Φ.
Κουβέλης). τόµ. Ι’, σ. 6477.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας
της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 183.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για την αντιµετώπιση ιδιωνύµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά του φυσικού,
δασικού και θαλασσίου περιβάλλοντος». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Π. Κρητικός, Ε. Βλασσόπουλος, Λ. Γρηγοράκος). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης των υδάτινων πόρων και της υποχώρησης
του υδροφόρου ορίζοντα στην κεντρική Μακεδονία. τόµ.
Ε’, σ. 1837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την άναρχη τοποθέτηση των διαφηµιστικών πινακίδων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2605.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµο-
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σίων Έργων: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σχετικά µε τη συνεργασία για την προστασία του
περιβάλλοντος». (Κατάθεση-Ψήφισγ). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048,
τόµ. Ι’, σ. 6333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού
Δρυµού του Σουνίου. τόµ. Η’, σ. 4434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας µας. τόµ. Η’, σ. 4739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία στον τοµέα
της πρόληψης και της αντιµετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 169.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα δηµιουργηθεί µε
την επέκταση του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο
Πεδίο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 447, τόµ. Η’, σ. 4201, τόµ. Η’, σ.
4705.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για την προστασία των
πόσιµων νερών από τη ρύπανση». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Ε. Κατσέλη, Η. Παπαηλίας, Σ. Παπαθεµελής).(Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Γ’, σ. 1033, 1055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την εγκατάσταση και λειτουργία, στο Θριάσιο Πεδίο, µηχανισµού ελέγχου της ρύπανσης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ρύπανσης των υδάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο των πηγών
εκποµπής διοξινών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε µόλυνση του περιβάλλοντος από ραδιενεργά υλικά. τόµ.
Θ’, σ. 5229.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων απορρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Πάρου και Αντίπαρου, από τα καύσιµα
του ναυαγίου του πλοίου «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Ι’, σ.
6291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να αναθεωρήσει το Προεδρικό Διάταγµα 84/84, προκειµένου να αδειοδοτηθούν µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο
στην Αττική. τόµ. ΙΓ’, σ. 9010.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων για τους κατοίκους
µικρών νησιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας

και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
θεσµοθετήσει ειδικότητα αθλητιατρικής στα Πανεπιστήµια
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7977.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των ηλικιωµένων,
των ανέργων µακράς διάρκειας για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργάις και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος Κ.Ο. του Συνασπισµού της
Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωσταντόπουλος και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Συζήτηση-απόρριψη (δεν ετέθη σε ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 του
Συντάγµατος). τόµ. ΙΔ’, σ. 552, 576.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των λετιουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8968.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα χρησιµοποίησης πετρελαίου
θέρµανσης από τους αγρότες που καλλιεργούν κηπευτικά εντός θερµοκηπίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2387.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µείωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης αγροτικών και φορτηγών αυτοκινήτων. τόµ. Δ’, σ. 655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρόθεση της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ
για επέκταση των εγκαταστάσεών της στην Ελευσίνα. τόµ.
Ζ’, σ. 3853.
ΠΕΤΡΟΛΑ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 3863, 3885.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία των πληγέντων από τις
πρόσφατες πληµµύρες στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Δ’, σ.
1257.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας την κάλυψη των θέσεων εργασίας στους τοµείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1918.
ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης κοινής απόφασης για την καθορισµό υποδείγµατος ναυλοσυµφώνου που αφορά τα πλοία αναψυχής. τόµ. Θ’, σ. 5420.
ΠΛΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπο-
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ρικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση των παραπλισµένων πλοίων από την ειδική, για επισκευή πλοίων ζώνη του Περάµατος. τόµ. Θ’, σ. 5000.
ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προσαρµογή των οργανικών συνθέσεων και την τήρηση του οκταώρου στα πλοία υψηλών ταχυτήτων. τόµ. Α’, σ. 158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µετά το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», τις ενέργειες του
κρατικού µηχανισµού κατά την επιχείρηση διάσωσης των
ναυαγών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα, σχετικά µε τις
παραλείψεις του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτικλίας για την
εφαρµογή της οδηγίας 98/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε την ευθύνη της
Κυβέρνησης όσον αφορά τη διερεύνηση των αιτιών για το
ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» στον τρόπο λειτουργίας
της ακτοπλοϊας του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 622.
Ανακοινώνεται κατάθεση πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του
κόµµατός του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του ναυαγίου του
EXPRESS ΣΑΜΙΝΑ και διάφορα άλλα συναφή θέµατα.
τόµ. Δ’, σ. 631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας των επιβατικών πλοίων, τις διαδικασίες ελέγχου
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 936.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, για την καλύτερη ακτοπλοϊκή εξηπηρέτηση των κατοίκων των Αντικυθήρων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2668.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
δηµιουργούνται από τις διεκδικήσεις του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευµατικών Δικαιωµάτων, για τα ποσοστά επί των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών. τόµ.
Ε’, σ. 1581.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που
δηµιουργούνται στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διεξαγωγή
ποδοσφαιρικών αγώνων στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8545.
ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαοσύνης,
σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Ανδρεουλάκος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Κ.
Τσιπλάκης, Χ. Ζώη, Π. Παπαναγιωτόπουλος, Ε. Στυλιανί-

δης, Ζ. Μακρή, Ι. Λαµπρόπουλος, Β. Τσίπρας, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Ν. Κατσαρός, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Α. Νεράντζης, Θ. Αναγνωστόπουλος). τόµ. ΙΒ’, σ. 7947.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Έκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». (Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 903.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λεττονίας για συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού της εκπαίδευσης και της επιστήµης». (Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Θ’, σ. 4936.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για την πολιτιστική συνεργασία. (Κατάθεση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µείωση ή την κατάργηση των πολυτεκνικών επιδοµάτων. τόµ. Θ’, σ. 5037.
ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την υποβαθµισµένη εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις εκδηλώσεις µνήµης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8871.
ΠΟΡΘΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την οµαλή λειτουργία και ασφάλεια των δροµολογίων
της πορθµειακής γραµµής Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Δ’, σ. 696.
ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων των παραγωγών τσικουδιάς κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
υπάρξει οργανωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος εθισµού των νέων, στο αλκόολ. τόµ. Ζ’, σ. 3545.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας και αξιοποίησης του ποταµού
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Νέδα. τόµ. Θ’, σ. 5031.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων ολοκλήρωσης του έργου εκτροπής του Αχελώου ποταµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2606.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για
διακοπή των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταµού κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2925.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις µαθητικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α’, σ. 223.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης, Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων
στο Δήµο Ακρωτηρίου Ν. Χανίων». (ΦΕΚ 152Α/30-62000). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 575,
τόµ. Δ’, σ. 1096, 1121.
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό
Δ. Ρέππα και στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. (Απερρίφθη). τόµ. Η’, σ. 4375, 4419.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ένταξη
του Νοµού Άρτας, στα προγράµµατα του Υπουργείου για
την ανεργία κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4431.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης:»Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 3522,
3581, 3728.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη σε αναπτυξιακό πρόγραµµα επενδύσεων ιδιωτικών φοιτητικών εστιών. τόµ. Θ’, σ. 5667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για τους ανέργους του νοµού Λάρισας. τόµ. Ι’, σ. 6511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης του δορυφορικού προγράµµατος ΗELLAS_SAT.
τόµ. Ι’, σ. 6600.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καθυστέ-

ρηση υλοποίησης του ολοκληρωµένου προγράµµατος για
την ανεργία στο νοµό Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 4156.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων
για τους νέους αγρότες κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5036.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την εγκατάσταση ξενώνα του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αθηνών, στην Ανθούπολη Περιστερίου. τόµ.
Η’, σ. 4470.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (βλ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων της Βουλής από
τη Συµπολίτευση. τόµ. Ζ’, σ. 3580, 3583.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους προέδρους
και δηµάρχους των καταργηθέντων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8914.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (βλ. ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή του Α. Κακλαµάνη ως Προέδρου της Βουλής της
Ι’ Περιόδου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής και εναρκτήριου
λόγου του . τόµ. Α’, σ. 7-10.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αναφερόµενα στην προµήθεια ασυρµάτων από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. τόµ. Α’, σ. 381.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων
έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». (Προτείνοντες Βουλευτές: ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής και εξήντα Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Β’, σ. 403, τόµ. Γ’, σ.
793, 820.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητος Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για τη διαφάνεια στον τοµέα των συµβάσεων των
Δηµοσίων Έργων και των προµηθειών του Δηµοσίου µε
τρίτους». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π.Κρητικός, Σ. Παπαθεµελής, Α.Χρυσανθακόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
1293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επικείµενη υπογραφή της σύµβασης για την αγορά εξήντα αεροσκαφών Eurofighter κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1978.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΟΞΕΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Προξενική διατίµηση
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΔ’, σ. 632, τόµ. ΙΕ’, σ. 1407, 1431.
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Τροπολογία σχετικά µε την πρόσληψη πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις. τόµ. Γ’, σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού για τη σωστή λειτουργία της µονάδας µεταµόσχευσης µυελού των οστών στο Νοσοκοµείο «Παπανικολάου». τόµ. Ε’, σ. 1583.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε πλήρωση θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 4803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
καταγγελίες που αφορούν νόθευση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού για πρόσληψη εκπαιδευτικών στο δηµόσιο
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8613.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Πρόσληψη αναπληρωτών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής
Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΔ’, σ. 576.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
αντιµετώπισης του προβλήµατος «των παιδιών των φαναριών». τόµ. Ε’, σ. 1793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της
οργανωµένης εγκληµατικότητας των ανηλίκων. τόµ. Θ’, σ.
5419.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για
την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των
παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους».
(Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 8692.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να κηρυχθεί
η περιοχή Δαδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου ως Εθνικό Πάρκο.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8755.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο κατά την εισαγωγή κρεάτων και
οπωρολαχανικών. τόµ. Η’, σ. 4060.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου, Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε τις επιπτώσεις από
τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τη λήψη µέτρων προστασίας των πληθυσµών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την εξασφάλιση της κατάλληλης αστυνόµευσης των περιοχών Βοτανικού-Ρούφ-Κεραµεικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 8833.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των αποφάσεων των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών συνερχόµενων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την προστασία των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ µέρους των διπλωµατικών και

προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου. (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ.
9029.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη
από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9040, 9054, 9140, 9181, 9282.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Ν.
Κορτάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ε. Παπανικολάου, Ι. Χωµατάς, Ν. Κακλαµάνης). (Συζήτηση-απόρριψη). τόµ. ΙΔ’, σ.
609, 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού, του Νοµού
Θεσσαλονίκης. τόµ. IΓ’, σ. 9458.
ΠΡΟΣYΛΗΤΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παράνοµη
λειτουργία τζαµιών και ευκτηρίων οίκων στην Αθήνα κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1502.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων
που παραχώρησε στο κράτος τους πρόσφυγες Μικρασιατικής και Ποντιακής καταγωγής, στην περιοχή «Πανόραµα»
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8966.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πρόταση δυσπιστίας από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός
του κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ. Παπαντωνίου. Συζήτηση-λήψη απόφασης (απερρίφθη). τόµ. Η’, σ. 4263, 4287, 4329, 4370.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ανακοινώνεται πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και
Βουλευτών του Κόµµατός του, προκειµένου να κινηθεί η
διαδικασία περί πρότασης κατηγορίας κατά των µελών της
Κυβέρνησης Δ.Ρέππα και Θ. Πάγκαλου. τόµ. Η’, σ. 4224.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό
Δ. Ρέππα και στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. (Απερρίφθη). τόµ. Η’, σ. 4375, 4419.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο δελτίο ταυτότητος».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής και 55
Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση-Απερρίφθη).
τόµ. Β’, σ. 52, τόµ. Β’, σ. 283-360.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων
έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». (Προτείνο-
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ντες Βουλευτές: ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής και εξήντα Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Β’, σ. 403, τόµ. Γ’ σ. 793,
880.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». (Προτείνοντες Βουλευτές: ο
Πρόεδρος του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του). (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 466.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για την προστασία των
ποσίµων νερών από τη ρύπανση». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Ε. Κατσέλη, Η. Παπαηλίας, Σ. Παπαθεµελής). (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 466, τόµ. Γ’, σ. 10033, σ.
1055.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της Χώρας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός,
Ε. Βλασσόπουλος, Ι. Βάϊνας, Σ. Βρέντζος, Π. Αντωνακόπουλος). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 477,
τόµ. Ε’, σ. 1545, τόµ. ΣΤ’, σ. 2539.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για την αντιµετώπιση ιδιωνύµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά του φυσικού,
δασικού και θαλασσίου περιβάλλοντος». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Π. Κρητικός, Ε. Βλασσόπουλος, Λ. Γρηγοράκος). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 575.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Για
την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής χρήσης και εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων». (Προτείνων Βουλευτής: Θ. Κασσίµης). (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 5284.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητος Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για τη διαφάνεια στον τοµέα των συµβάσεων των
Δηµοσίων Έργων και των προµηθειών του Δηµοσίου µε
τρίτους». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π.Κρητικός, Σ. Παπαθεµελής, Α.Χρυσανθακόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
1293.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη στήριξη,
ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, µέσω των δωρεών και
των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Ρεγκούζας, Σ.
Δαϊλάκης, Η. Καλλιώρας, Δ. Ν.Κωστόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Σκρέκας, Α. Τσιπλάκος, Ε. Χαϊτίδης, Κ. Τασούλας, Σ. Καλογιάννης, Γ. Καλαντζής, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Σαλαγκούδης, Γ. Τρυφωνίδης, Α. Νεράντζης, Γ. Αλογοσκούφης, Π. Παυλόπουλος, Δ. Σιούφας). (ΚατάθεσηΣυζήτηση). τόµ. Δ’, σ. 818, τόµ. Θ’, σ. 4774.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της Ν.Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλής και 119 Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 8.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Εθνικός διάλογος για την Παιδεία και συγκρότηση σχετικών επιτροπών». (Προτείνοντες Βουλευτές:
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και δεκαεπτά Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση-Απερρίφθη).
τόµ. Ε’, σ. 1347, τόµ. ΙΒ’, σ. 7920, 7933.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) και
θέσης Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού στο Υπουργείο
Εξωτερικών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας και οι Βουλευτές του κόµµατός του (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2515.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των ηλικιωµένων,
των ανέργων µακράς διάρκειας για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος Κ.Ο. του Συνασπισµού της
Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωσταντόπουλος και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Συζήτηση-απόρριψη (δεν ετέθη σε ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 του
Συντάγµατος). τόµ. ΙΔ’, σ. 552, 576.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την ενεργοποίηση
της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Συντάγµατος». (Προτείνων Βουλευτής: Π. Κρητικός). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ.
811.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την καθιέρωση της
απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Η Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΚΚΕ και οι Βουλευτές του Κόµµατός της και ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΝ Ν.
Κωνσταντόπουλος και οι Βουλευτές του κόµµατός του.).
τόµ. Η’, σ. 4658.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «Ίδρυση
Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». (Προτείνοντες Βουλευτές: Μ. Σκουλάκης, Ε. Δαµιανάκης, Σ. Βαλυράκης και Χ. Μαρκογιαννάκης). (ΚατάθεσηΣυζήτηση -Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 723, τόµ. Γ’, σ. 861, 862.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού για την
προστασία των µνηµείων. (Προτείνοντες Βουλευτές: Π.
Κρητικός, Κ. Σπυριούνης). (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 3690.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά, Ι. Χωµατάς,
Μ. Σαλµάς). (Κατάθεση-Συζήτηση-Αποσύσθηκε). τόµ. Ε, σ.
1507, τόµ. ΙΓ’, σ. 9002, 9003.
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Δηµιουργία Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου Νοσηλευτών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Αθ.
Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου,
Φ. Πετραλιά, Ι. Χωµατάς, Μ. Σαλµάς). (Κατάθεση-Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Ε’, σ. 1507, τόµ. Θ’, σ. 5578-5591.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Για τη δηµιουργία Υγειονοµικού Χάρτη». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά-Πάλλη, Ι. Χωµατάς). (Κατάθεση-Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Ε’, σ. 2118,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8548, 8568.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
«Για το εγγυηµένο ελάχιστο εισόδηµα». (Προτείνοντες Βουλευτές: 50 Βουλευτές του κόµµατος του ΠΑΣΟΚ). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2840.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Μέτρα για την πρστασία της δηµόσιας υγείας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ.Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης,
Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ε. Παπανικολάου, Ι. Χωµατάς, Ν. Κακλαµάνης). (Κατάθεση-Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Θ’, σ.
4781, τόµ. ΙΔ’, σ. 609, 622.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο και
τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Κ. Σπυριούνης, Ε. Στρατάκης, Φωτιάδης, Π. Κουρουµπλής, Ε. Κοντοµάρης). (Κατάθεση). τόµ.
Ι’, σ. 6032.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί των
νοµικών διατάξεων που αφορούν στην πρόληψη της διάδοσης των ναρκωτικών, την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου, τη θεραπεία και την ένταξη στην κοινωνία εξαρτηµένων από ναρκωτικά προσώπων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Μ. Δαµανάκη, Σ. Βούγιας, Π. Τατούλης, Φ. Κουβέλης,
Σ. Μπένος). τόµ. ΙΓ’, σ. 8776.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
α. Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999.
β. Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’,
σ. 1177, 1190.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών:»α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2001 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 1999 γ) Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 1999». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1693, τόµ. Ζ’, σ. 3070, 3143,
3199, 3253, 3300, 3397.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανακοινώνεται πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
για την επανασύσταση και επαναλειτουργία της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη µελέτη του προβλήµατος των ναρκωτικών. Έγκριση του Σώµατος για τη σύστασή της. τόµ. Θ’, σ.
5282.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την Ίδρυση Εφετείου και Πρωτοδικείων
στο Νοµό Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 3644.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του 6ου Πρωτοκόλλου στη Γενική Συµφωνία για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Συµβουλίου της Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. Ε’,
σ. 2118, τόµ. ΣΤ’, σ. 2671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Κοινού Πρωτοκόλλου σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης της Βιέννης και της Σύµβασης του Παρισίου περί αστικής ευθύνης
σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048, τόµ. Η’, σ. 3957, 3958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Προσθέτου
Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου
(Ο.Σ.Ε.Π.)». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού µε τροποποίηση του Άρθρου 50(α) της Σύµβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας
(Μόντρεαλ 1990). (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 4223,
τόµ. Θ’, σ. 4771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού µε τροποποίηση της Σύµβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Μόντρεαλ 1995)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 4223, τόµ. Θ’, σ. 5040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού µε τροποποίηση της Σύµβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Μόντρεαλ 1998)».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 4223, τόµ. Θ’, σ. 5043.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την παράταση της ισχύος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την εκτέλεση κοινών περιπολιών από την Αστυνοµία Συνόρων
και το Ελληνικό Λιµενικό Σώµα για την αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση της θαλάσσιας µεθορίου µεταξύ των δύο
χωρών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771, τόµ. ΙΓ’, σ.
9040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί τροποποιήσεων
της Σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
σχετικά µε φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7960.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής συνεργασίας στον
τοµέα της Γεωργίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου διόρθωσης της Σύµβασης για την αµοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάµεσα στις τελωνειακές
διοικήσεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την πληρωµή του λογισµικού προγράµµατος για
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τους πυραύλους PATRIOT κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5861.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Κοινού Πρωτοκόλλου σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης της Βιέννης και της Σύµβασης του Παρισίου περί αστικής ευθύνης
σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048, τόµ. Η’, σ. 3957, 3958.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί για τη χώρα µας η
δηµιουργία πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου της
Τουρκίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2440.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναθέσει στα Ευρωπαϊκά όργανα προς λύση, το ζήτηµα της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου στο Κοσλοντούϊ της
Βουλγαρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7793.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρήση βοµβών και βληµάτων απεµπλουτισµένων ουρανίου στους πολέµους Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Παπαρήγα, Ορ. Κολοζώφ, Α. Σκυλλάκος, Ν. Γκατζής, Λ.
Κανέλλη, Π. Κοσιώνης, Γ. Πατάκης, Σ. Σκοπελίτης, Σ.
Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Η’, σ.
4207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν την
αποµάκρυνση των Αµερικανών από τη στρατιωτική βάση
στον Άραξο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8999.
ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανακάλυψη πλακιδίων πλουτωνίου
στην περιοχή Κουρί Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4527.
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες της Κυβέρνησης για να αποτραπεί η κατασκευή πυρηνικού σταθµού του Ακουγιού της
Τουρκίας. τόµ. Α’, σ. 233.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Αναφορά στις πρόσφατες πυρκαγιές και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
707, 708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για παράταση της προθεσµίας για την περάτωση και παραλαβή των έργων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. τόµ. Δ’, σ. 1169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις περσινές πυρκαγιές, την καταβολή των αποζηµιώσεων στους
πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8365, 8543.
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από
πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες

εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ)
Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την
πρόληψη των πυρκαγιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Β. Πολύδωρας, Θ. Βασιλείου, Ε. Πολύζος, Χ. Μαρκογιαννάκης,
Ι. Λαµπρόπουλος, Θ. Λεονταρίδης, Α. Δαβάκης, Ν. Κατσαρός, Α. Νεράντζης, Α. Παπακώστα, Σ. Κούβελας, Β. Μιχαλολιάκος). τόµ. ΙΓ’, σ. 9546.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα δάση το θέρος του 2000 και τα
µέσα αποκατάστασης των ζηµιών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος, Α. Χειµάρας, Α. Δαβάκης, Α. Βαρίνος, Κ.
Τασούλας, Α. Νάκος, Μ. Χαλκίδης, Σ. Καλογιάννης,Γ. Καλαντζής, Σ. Σπύρου, Σ. Δήµας, Α. Παπαληγούρας, Π. Σκανδαλάκης, Ζ. Μακρή, Σ. Καλατζάκου, Ε. Παπανικολάου, Ι.
Λαµπρόπουλος, Α. Γιαννόπουλος, Η. Καλλιώρας). τόµ. Η’,
σ. 4239.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση
της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8834.
Ρ
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ασφάλεια της Ελληνικής Δύναµης
στο Κόσοβο, λόγω των ραδιενεργών καταλοίπων από τους
βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τον ιατρικό έλεγχο
των Ελλήνων στρατιωτών που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο
Κόσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ή όχι βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου στο πεδίο βολής Λαγκαδά κατά τη διάρκεια της ΝΑΤΟϊκής άσκησης DYNAMIC-MIX
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λαθραία διακίνηση ραδιενεργών υλικών. τόµ. Η’, σ. 4644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
σε µόλυνση του περιβάλλοντος από ραδιενεργά υλικά. τόµ.
Θ’, σ. 5229.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (βλ. ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ)
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: Έθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές
και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1701, 1801, 1881,
1924, 2058.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (βλ. ΣΤΑΘΜΟΙ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ)
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ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την οµαλή λειτουργία και ασφάλεια των δροµολογίων
της πορθµειακής γραµµής Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Δ’, σ. 696.

Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα οικονοµικών-δηµοσιονοµικών παραβάσεων και άλλων
οικονοµικών εγκληµάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.

ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάθεσης των ροδακίνων
νέας σοδειάς. τόµ. Α’, σ. 248.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πολύζος, Γ. Γαρουφαλιάς, Ι. Τζαµτζής, Μ. Χαλκίδης, Ν. Κορτσάρης, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης). τόµ. Α’, σ. 321.

Σ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διαφύλαξης του εισοδήµατος των ροδακινοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την ανάκληση της διυπουργικής απόφασης
για τον καθορισµό της τιµής και τον τρόπο πληρωµής του
βιοµηχανικού ροδάκινου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την τήρηση της συµφωνίας για την καταβολή ελάχιστης θεσµικής τιµής για τους παραγωγούς του βιοµηχανικού ροδάκινου κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της ελάχιστης τιµής στους
ροδακινοπαραγωγούς σύµφωνα µε τον κανονισµό για τα
συµπύρηνα ροδάκινα. τόµ. Η’, σ. 4702.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών
τους Διοικήσεων». (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 917.
ΡΥΖΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της
παραγωγής ρυζιού, του Νοµού Σερρών στην τιµή παρέµβασης. τόµ. Θ’, σ. 5038.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(βλ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ)
ΡΩΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί συνεργασίας στος τοµείς των ταχυδροµείων
και των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
3089, τόµ. Θ’, σ. 4763.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία στον τοµέα
της πρόληψης και της αντιµετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών
που υπέστη το νοσοκοµείο «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Κηφισιάς,
από το σεισµό του 1999, τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6373.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επισκευές
των ζηµιών που υπέστησαν τα κτίρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Αθήνας από τον περσινό σεισµό.
τόµ. Δ’, σ. 1093.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στις εργατικές κατοικίες του Νοµού Αττικής από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ. Α’, σ.
168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου.
τόµ. Α’, σ. 247, 386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τους
σεισµόπληκτους του Λεκανοπεδίου. τόµ. Α’, σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αποκατάσταση
των δικαιούχων τριών πολυκατοικιών στη Μεταµόρφωση,
που κατέρρευσαν κατά το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου
1999. τόµ. Ε’, σ. 2014, τόµ. ΙΓ’, σ. 9011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετκά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για καθιέρωση από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) µειωµένου τιµολογίου για τους σεισµοπαθείς. τόµ. Θ’, σ.
5032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) να διακόψει την παροχή
ρεύµατος στους καταυλισµούς των σεισµοπλήκτων στην
Μεταµόρφωση Αττικής κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5668.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για τη µετεγκατάσταση των οικογενειών
που επλήγησαν από το σεισµό του 1995 στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. Ι’, σ. 6422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε
να µειωθούν οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
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ηλεκτροδότησης των καταυλισµών των σεισµοπλήκτων της
Αττικής. τόµ. ΙΓ’, σ. 9540.
ΣΕΡΒΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρήση βοµβών και βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στους πολέµους Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α.
Παπαρήγα, Ορ. Κολοζώφ, Α. Σκυλλάκος, Ν. Γκατζής, Λ.
Κανέλλη, Π. Κοσιώνης, Γ. Πατάκης, Σ. Σκοπελίτης, Σ.
Στριφτάρης, Α. Τζέκης, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Η’, σ.
4207.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργεί η διαπλάτυνση της σιδηροδροµικής γραµµής
που διέρχεται µέσα από την πόλη των Τρικάλων. τόµ. Δ’, σ.
1175.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε πληροφορίες προερχόµενες από τα Σκόπια για ενδεχόµενη συµφωνία µε την Ελλάδα, που αφορά
την ονοµασία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Προέδρου του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ονοµασίας των Σκοπίων, τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
5532.
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, στη Χωµατερή Άνω Λιοσίων. τόµ. Ε’, σ. 2016.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ. Ε’, σ. 1613.
ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΕΓΓΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να συµπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες υψηλού
κινδύνου για τη σπογγώδη εγγεφαλοπάθεια των βοοειδών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5940.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Εγκαίνια του παιδικού σταθµού της Βουλής. τόµ. Γ’, σ.
991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Βρεφονηπιακού Σταθµού της Εργατικής Εστίας Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι’, σ. 6509.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας, που αντιµετωπίζει ο κρατικός παιδικός σταθµός Κεραµεικού. τόµ. ΙΒ’, σ. 7794.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη χορήγηση
των αδειών των ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Ι’, σ. 6473,
τόµ. Ι’, σ. 6698.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάρθρωση και
τον εσκυγχρονισµό των Στατιστικών Υπηρεσιών κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4202.
ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
περαιτέρω βελτίωση στον τρόπο της εκπαίδευσης και διαβίωσης των στρατευµένων νέων. τόµ. Δ’, σ. 1256.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ, σχετικά µε
την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Ζ’, σ. 3639.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη µεταφορά
των εγκαταστάσεων του τάγµατος πεζοναυτών, εκτός Χαλκίδας. τόµ. Ε’, σ. 2037.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο για διαρροή του τοξικού υγρού κλοφέν από τους κλαπέντες µετασχηµατιστές
από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μαραθώνα. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8159.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καθαρισµό του χώρου
του πεδίου βολής του Στρατοπέδου «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» στις
Γλαφυρές της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. τόµ. Ε’, σ. 2038.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στις συνεδριάσεις της επιτροπής αγώνα κατά των επεκτάσεων της
«ΠΕΤΡΟΛΑ» στην Ελευσίνα. τόµ. Δ’, σ. 693.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, για την καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των κατοίκων των Αντικυθήρων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2668.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονικής, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 4722, τόµ. Θ’, σ. 5440.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Θ.
Σκρέκα. τόµ. Β’, σ. 211.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Τζαµτζή. τόµ. Β’, σ. 529.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Αθ. Λεβέντη. τόµ. Γ’, σ. 590.
Συζήτηση επί προσωπικών θεµάτων του Βουλευτή Ε. Βενιζέλου και Φ. Ιωαννίδη. τόµ. Ε’, σ. 1716, 1717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Παυλίδη. τόµ. Ε’, σ. 1772, 1775, 1777.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Χ. Παπουτσή. τόµ. Ε’, σ. 1777.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Βαρβιτσιώτη. τόµ. ΙΒ’, σ. 7899.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Κατσαρού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8061.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Τρυφωνίδη. τόµ. ΙΒ’, σ. 8147.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ν. Λέγκα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8147.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Π. Καµµένου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9093.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Π.
Παυλόπουλου. τόµ. ΙΔ’, σ. 39.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Μαγκριώτη. τόµ. ΙΔ’, σ. 63.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Ν. Κατσαρού. τόµ. ΙΔ’, σ. 253.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. ΙΔ’, σ. 439, 441.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Βύρωνα Πολύδωρα. τόµ. ΙΕ’, σ. 1048.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από
πυρκαγιές του 2000 γ) Εγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες
εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ)
Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κ. Καραµανλή µε θέµα:
«Η Οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004». τόµ.
Α’, σ. 520.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης µε θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. Η’, σ. 4036.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε θέµα: «Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8242.
Συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Α. Παπαρήγα µε θέµα: Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα
υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9240.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του Μετρό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 383.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική Προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων,
φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ» (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.

Δ’, σ. 659, 818, 847, 939, 940.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητος Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για τη διαφάνεια στον τοµέα των συµβάσεων των
Δηµοσίων Έργων και των προµηθειών του Δηµοσίου µε
τρίτους». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π.Κρητικός, Σ. Παπαθεµελής, Α.Χρυσανθακόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
1293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την καθυστέρηση υπογραφής της σύµβασης για την ανάπτυξη του ελληνικού δορυφορικού συστήµατος HELLAS STAT. τόµ. Η’, σ. 4524.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου XXI της Σύµβασης περί Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισµού «. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 1835, τόµ. Ι’, σ. 5865.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης του Διεθνούς Οργανισµού Κινητών Δορυφορικών Επικοινωνιών (INMARSAT)
και της τροποποίησης της Συµφωνίας Λειτουργίας αυτού».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κύρωση από την Ελληνική Βουλή της Σύµβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών. τόµ. ΣΤ’, σ. 2173.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του XXI Παγκόσµιου Ταχυδροµείου
Συνεδρίου (Σεούλ 1994) και του Κανονισµού Εκτέλεσης
της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Σύµβασης µε το Τελικό
Πρωτόκολλο (Βέρνη 1995)». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ.
2579.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση του Κοινού Πρωτοκόλλου σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης της Βιέννης και της Σύµβασης του Παρισιού περί αστικής ευθύνης
σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήµατος». (Ψήφιση). τόµ. Η’,
σ. 3957, 3958.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για
την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των
παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψη τους».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 5816, τόµ. ΙΓ’, σ. 8692,
τόµ. Ζ’, σ. 3524.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου, µε βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη Σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής
στον τελωνειακό τοµέα, καθώς και σχετικά µε την προσθήκη του αριθµού καταχώρισης των µέσων µεταφοράς στη
Σύµβαση». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6630-6631.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δορυφορικών Επικοινωνιών
«EUTELSTAT». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί τροποποιήσεων
της Σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
σχετικά µε φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7960, τόµ. ΙΓ’, σ. 9313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
περί Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου
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περί διαφθοράς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9022.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
της Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 169.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων των µε ποσοστά υπαλλήλων, που απασχολούνται µε την είσπραξη των εσόδων ορισµένων Ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ’, σ. 4846.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την παράταση προθεσµίας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. τόµ. Δ’, σ.
629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λειτουργία
ιδιωτικών εταιρειών «παροχής προσωρινής εργασίας» κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4432.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Τροπολογία σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων συµβολαιογράφων. (Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8192.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή λειτουργία
και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας
του Γενικού Νοσοκοµείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης.
τόµ. Η’, σ. 4471.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονικής, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Η’,
σ. 4722.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΙΕ’, σ.
1006, 1364.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση του 6ου Πρωτοκόλλου στη Γενική Συµφωνία για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Συµβουλίου της Ευρώπης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118, τόµ. ΣΤ’, σ. 2671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, των
κρατών-µελών του Συµβουλίου Ευρώπης για την εισαγωγή
«Ηµέρα του Ολοκαυτώµατος» στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύ-

πων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.). (Κατάθεση-Ψήφση). τόµ. Ι’, σ. 6564, 6632, 6705,
τόµ. ΙΒ’, σ. 7796.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
περί Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου
περί διαφθοράς». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9022.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την ανάθεση
καθηκόντων τεχνικών συµβούλων, για την εκπόνηση µελετών κατασκευής του Ολυµπιακού χωριού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2785.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ GATT
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάθεση και την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιµών της µηλοπαραγωγής, της επαρχίας Αγιάς Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3912.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 871, τόµ. Δ’, σ. 734.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 871, τόµ. Δ’, σ. 767.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
τελωνειακών τους διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 871, τόµ. Δ’, σ. 796.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λετονίας
σχετικά µε την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαµονή είναι παράνοµη». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
871, τόµ. Ε’, σ. 1620.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αργεντινής για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 917, τόµ. Δ’,
σ. 782.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τοµέα της κτηνιατρικής». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 917, τόµ. Δ’, σ. 777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών
τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 917,
τόµ. Δ’, σ. 799.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
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Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την κατασκευή νέας διασυνοριακής (οδικής) γέφυρας µεταξύ των δύο χωρών στην
περιοχή του συνοριακού φυλακίου Μερτζάνι-Τρι Ουράτ».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 925, τόµ. Δ’, σ. 1013.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγκάντα για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 925, τόµ. Δ’, σ. 772.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας για την
επανεισδοχή προσώπων σε µη νόµιµη κατάσταση µετά του
συνηµµένου σε αυτή Εκτελεστικού Πρωτοκόλλου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 964, τόµ. Ε’, σ. 1296.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
(κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ. Ι’, σ. 6122.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ. Ε’, σ. 1613.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για τις αεροπορικές µεταφορές µεταξύ και πέραν των αντίστοιχων
εδαφών τους». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την αµοιβαία προώθηση
και προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ.
734.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισµού Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας ΙΝΤΕΡΠΟΛ για τα προνόµια και τις ασυλίες κατά τη διάρκεια της
συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής που θα διεξαχθούν στην
Ελλάδα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 827, τόµ. Ε’, σ.
1336.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου,
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Αυστριακής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Φιλανδικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας Συµβαλλοµένων Μελών της Συµφωνίας και της Σύµβασης Σένγκεν και της Ισλανδικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας
σχετικά µε την κατάργηση των ελέγχων προσώπων στα κοινά σύνορα µετά των δηλώσεων των Μερών». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Δ’, σ. 959, τόµ. ΙΓ’, σ. 9283.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής επιστολών συναφθείσης Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) για την πραγµατοποίηση στην
Ελλάδα της τριακοστής τρίτης συνόδου της Επιτροπής για
την Ευρώπη του ΠΟΤ και του κοινού σεµιναρίου της επιτροπής αυτής µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) µε

θέµα «Ευρώ και Τουρισµός». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’,
σ. 979, τόµ. Ε’, σ. 2041.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση). τόµ.
Δ’, σ. 1255.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας
περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση του
διασυνοριακού εγκλήµατος και του προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του
Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1664, τόµ. ΣΤ’, σ. 2512, 2520.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 1819, τόµ. ΣΤ’, σ. 2469.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Αλγερίας για την αµοιβαία ενθάρρυνση και προστασία
των επενδύσεων». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 1819.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της Γεωργίας και των τροφίµων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1819, τόµ. ΣΤ’, σ. 2243.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις θαλάσσιες µεταφορές».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1823, τόµ. Ι’, σ. 5880.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118, τόµ. ΙΓ’,
σ. 9118, 9120.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργανώσεως για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης για επιστηµονική εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118, τόµ. Θ’, σ. 5343.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2389, τόµ. Ι’, σ.
5867.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των τελωνειακών
τους διοικήσεων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2445.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
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της Αλγερίας για την αµοιβαία ενθάρρυνση και προστασία
των επενδύσεων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2457.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για την επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048, τόµ. Ι’, σ.
6127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί συνεργασίας στους τοµείς των ταχυδροµείων
και των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
3089, τόµ. Θ’, σ. 4763.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ’ ετέρου µετά της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 4899.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5056, τόµ. ΙΒ’, σ. 8163.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας
σχετικά µε την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαµονή είναι παράνοµη». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
5057, τόµ. ΙΒ’, σ. 7812.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κένυα για οικονοµική και τεχνική συνεργασία». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5237, τόµ. Ι’, σ. 6316.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας για την
επανεισδοχή των προσώπων σε µη νόµιµη κατάσταση. (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5367, τόµ. ΙΓ’, σ. 8648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ανασυγκρότησης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5580, τόµ. Ι’, σ. 6323.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για οικονοµική συνεργασία». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 5646, τόµ. Ι’, σ. 6293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Πολυµερούς Συµφωνίας
χρησιµοποίηση του πεδίου βολής βληµάτων του ΝΑΤΟ (Πεδίο βολής Κρήτης-ΠΒΚ) εις τον όρµο Σούδας Κρήτη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6050, τόµ. ΙΓ’, σ.
9103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6050, τόµ. ΙΓ’, σ. 9116.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τοµέα

της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6084, τόµ.
ΙΓ’, σ. 9107, 9108.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την αµοιβαία προώθηση
και προστασία των επενδύσεων». τόµ. Ι’, σ. 6298.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης (PLO) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή
για οικονοµική και τεχνολογική συνεργασία». τόµ. Ι’, σ.
6310, τόµ. Θ’, σ. 5056.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκης Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφ’ ετέρου µετά της Τελικής Πράξης». (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 6322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ των Κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική
Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του».-Συζήτηση-Ψήφιση() τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για την πολιτιστική συνεργασία. (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771, τόµ ΙΓ’, σ. 9319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λεττονίας για συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8350, τόµ. ΙΓ’,
σ. 9326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία στον τοµέα
της πρόληψης και της αντιµετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού
Συµβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο
της πρόληψης των βιοµηχανικών ατυχηµάτων, των φυσικών
καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για
την Εµπορική Ναυτιλία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τσεχίας για την οικονοµική, βιοµηχανική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 530.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης και της επιστήµης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρω-
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ση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα οικονοµικών-δηµοσιονοµικών παραβάσεων και άλλων
οικονοµικών εγκληµάτων». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος σχετικά µε τη διαστηµική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ’, σ. 1434.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη συµφωνία των Υπουργών Εξωτερικών
Ελλάδος και Τουρκίας να εφαρµόσουν µια δέσµη Μέτρων
Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. τόµ. Ε’, σ. 1919, 1956.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
(ΝΑΤΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την άσκηση DYNAMIC MIX 2000
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. τόµ. Α’, σ. 379, 180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τον ιατρικό έλεγχο
των Ελλήνων στρατιωτών που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο
Κόσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
του Βουλευτή του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου, Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε τις επιπτώσεις από
τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τη λήψη µέτρων προστασίας των πληθυσµών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
3639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της µόλυνσης που προκάλεσαν οι βοµβαρδισµοί του
ΝΑΤΟ, στη Γιουγκοσλαβία. τόµ. Ζ’, σ. 3691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ή όχι βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου στο πεδίο βολής Λαγκαδά κατά τη διάρκεια της ΝΑΤΟϊκής άσκησης DYNAMIC-MIX
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4065.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Πολυµερούς Συµφωνίας
χρησιµοποίηση του πεδίου βολής βληµάτων του ΝΑΤΟ (Πεδίο βολής Κρήτης-ΠΒΚ) εις τον όρµο Σούδας Κρήτη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6050, τόµ. ΙΓ’, σ.
9103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προώθηση κατά την εαρινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ σχεδίου απόφασης µε ρυθµίσεις που ευνοούν την Τουρκία και
θίγουν τα εθνικά µας συµφέροντα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9207.
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ-ΣΥΝ (βλ. ΚΟΜΜΑΤΑ)
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις τοποθετήσεις Αµερικανών Εµπειρογνωµόνων σε Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα
στην Αθήνα. τόµ. Δ’, σ. 1222.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του XXI Παγκόσµιου Ταχυδροµείου

Συνεδρίου (Σεούλ 1994) και του Κανονισµού Εκτέλεσης
της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Σύµβασης µε το Τελικό
Πρωτόκολλο (Βέρνη 1995)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2579, τόµ. Ζ’, σ. 3512.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αποχώρηση από την αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας στη συζήτηση
της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5591.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την βιωσιµότητα των
συνεταιριστικών εργοστασίων της Θράκης. τόµ. ΣΤ’, σ.
2509.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής την ετήσια έκθεση
1999. τόµ. Α’, σ. 157.
Ανακοινώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε την
Έκθεσή του για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Δ’, σ. 557.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το έτος 2000 σύµφωνα
µε το άρθρο 3 του ν. 2477/97. τόµ. Ι’, σ. 6600.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου, µε βάση το άρθρο Κ3 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη Σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής
στο τελωνειακό τοµέα, καθώς και σχετικά µε την προσθήκη
του αριθµού καταχώρησης των µέσων µεταφοράς στη Σύµβαση». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 2118.
ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη συµµετοχή του Προέδρου του Μαυροβουνίου στη
Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις δυτικές βαλκανικές
χώρες στο Ζάγκρεµπ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2895.
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος και της Συνοµοσπονδίας ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και
άλλων κλάδων. τόµ. Γ’, σ. 959.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την εκ νέου διευθέτηση της συνοριακής γραµµής Ελλάδας-Αλβανίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2506.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την παράταση της ισχύος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε
την εκτέλεση κοινών περιπολιών από την Αστυνοµία Συνόρων και το Ελληνικό Λιµενικό Σώµα για την αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση της θαλάσσιας µεθορίου µεταξύ των
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δύο χωρών». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί συστάσεως και
συγκροτήσεως της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος για την επεξεργασία των αναθεωρητέων διατάξεων.
τόµ. Α’, σ. 488.
Απόφαση της Βουλής περί ορισµού προθεσµίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Α’, σ. 488.
Απόφαση της Βουλής για παράταση του χρόνου υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Δ’, σ. 922.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της Έκθεσης της Επιτροπής
Αναθεώρησης του Συντάγµατος, για τις αναθεωρητέες διατάξεις που καθορίστηκαν µε απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. τόµ. Ε’, σ. 1377.
Συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766, 3801, τόµ. Η’, σ. 4005, 4067,
4105, 4532, 4595, 4647, τόµ. Θ’, σ. 4851, 4886, 5137,
5187, 5234, 5369, 5475, 5670, τόµ. Ι’, σ. 5699, 5942,
5767, 6016, 6173, 6201.
Συζήτηση και λήψη απόφασης (ψηφοφορία )επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ.
6725-7757.
Έγκριση του ψηφίσµατος για την εφαρµογή αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6753-6755.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων
συντάξεων στους δικαιούχους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εφαρµογή των εξαγγελιών για πρόωρη
συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. Α’, σ. 237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την αναστολή στην παροχή τιµητικών συντάξεων στους παλαίµαχους ηθοποιούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 3003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την καταβολή σύνταξης από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ) σε γυναίκες αγρότισσες, οι σύζυγοι των οποίων εργάστηκαν και συνταξιοδοτήθηκαν στην Αµερική. τόµ. Θ’, σ.
5131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τον καθορισµό κατώτατης σύνταξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5132.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος,
Π. Φουντουκίδου, Γ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Βλάχος, Π. Αδρακτάς, Π. Παναγιωτόπουλος, Π. Μελάς, Ε. Παπανικολάου, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. Ι’, σ. 6082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τον τρόπο
καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων επίλυσης των λειτουργικών προβληµάτων του Υποκαταστήµατος του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ’, σ. 7978.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους προέδρους
και δηµάρχους των καταργηθέντων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8914.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικώς µε την υλοποίηση του προγράµµατος της
πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ.
9175.
ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που αφορά στην υγειονοµική θωράκιση του
Αιγαίου. τόµ. Η’, σ. 4064.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον διορισµό
εκπαιδευτικών µουσικής αγωγής στα δηµόσια σχολεία. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7916.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
επισκευή ζηµιών που προκλήθηκαν από τους σεισµούς στις
7.9.1999 στα δηµοτικά σχολεία Νέας Ιωνίας Αττικής. τόµ.
Δ’, σ. 594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα µέτρα αστυνόµευσης στα σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής. τόµ.
Η’, σ. 4644.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε τη διατήρηση
του δηµόσιου χαρακτήρα των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων και λειτουργιών του Οργανισµού «ΔΗΜΗΤΡΑ». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1024.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΓ’, σ. 8933,
8972, 9044, τόµ. Θ’, σ. 5119
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τις παρατυπίες σε βάρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας κατά την τελετή των εγκαινίων του αεροδροµίου των Σπάτων. τόµ. ΙΒ’,
σ. 8160.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (βλ. ΦΥΛΑΚΕΣ)
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αναµόρφωση του θεσµού αδειών των κρατουµένων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7880.

122
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την τοποθέτηση χρηµάτων από το αποθεµατικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Η’, σ. 4525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων των µε ποσοστά υπαλλήλων, που απασχολούνται µε την είσπραξη των εσόδων ορισµένων Ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ’, σ. 4846.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8345.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την έγκριση εκτέλεσης, µε υπεραστικά λεωφορεία, δροµολογίων από την Καλαµάτα προς τα Ιωάννινα. τόµ. ΙΒ’, σ. 7879.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αξιολόγηση ακινήτου, ιδιοκτησίας του Ταµείου Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1094.
ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7850,
7883, 8014, 8069, 8071.
ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’,
σ. 4408, τόµ. ΙΒ’, σ. 7850, 7883, 8014, 8069, 8071.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων σε υπαλλήλους, εισπράκτορες του Ταµείου Ασφάλισης Εµπόρων (ΤΑΕ). τόµ. Ι’, σ. 6700.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΤΕΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία
«Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και της εταιρείας «Ελληνικοί
Αυτοκινητόδρόµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης
και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
419, 449, 490, 508, 510.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΤΕΒΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την επίλυση
του ασφαλιστικού προβλήµατος των επαγγελµατιών της περιοχής Βάρδας Ηλείας. τόµ. Ι’, σ. 6080.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
απολυµένων επιµελητών εισπράξεων του Ταµείου Εµπόρων
Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ). τόµ. Ι’, σ. 6249.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναπροσλάβει τους συµβασιούχους εργαζοµένους στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΤΕΒΕ) Χαλκίδας στο νέο Ασφαλιστικό Ταµείο που δηµιουργείται. τόµ. ΙΒ’, σ. 8456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη δηµιουργία γραφείων του Ταµείου Εµπόρων Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΤΕΒΕ) στους Μολάους και το Γύθειο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8578.
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ (ΝΑΤ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 6, 41, 75, 135.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Βουλευτού του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής
για τη µη αναγραφή του θρησκεύµατος και άλλων στοιχείων στις αστυνοµικές ταυτότητες. τόµ. Α’, σ. 349.
Πρόταση νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο δελτίο ταυτότητος».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Κ. Καραµανλής και πέντε Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Β’, σ. 52.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
σχετικά µε την κατάργηση αναγραφής του Θρησκεύµατος
στις ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών. τόµ. Ε’, σ. 1294.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΛ.ΤΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του XXI Παγκόσµιου Ταχυδροµείου
Συνεδρίου (Σεούλ 1994) και του Κανονισµού Εκτέλεσης
της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Σύµβασης µε το Τελικό
Πρωτόκολλο (Βέρνη 1995)». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ.
2579.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3693.
Τροπολογία σχετικά µε την «Επίλυση ειδικών θεµάτων,
που αφορούν τη λειτουργία του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. Ι’, σ. 6633.
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου διόρθωσης της Σύµβασης για την αµοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάµεσα στις τελωνειακές
διοικήσεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
τελωνειακών τους διοικήσεων». (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των τελωνειακών
τους διοικήσεων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2445.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης για περικοπή των καλλιεργούµενων
εκτάσεων µε ζαχαρότευτλα στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ζ’, σ.
3847.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πληρωµή
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται στα
Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Πύργου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση των προπαρασκευαστικών τµηµάτων για τους αποφοίτους µαθητές των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων. τόµ. Η’, σ. 4062.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσβαση
των αποφοίτων των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) στα Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ). τόµ. Η’, σ. 4640.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ. Ε’, σ. 1613.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 6199.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρώσης, σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αφορούν την έναρξη παρουωίας του τηλεοπτικού τηλεπαιχνιδιού «Μεγάλου Αδελφού» από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9013.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις οφειλές των ιδιωτικών
καναλιών πανελλαδικής εµβέλειας στα ασφαλιστικά ταµεία
και σε δηµόσιους οργανισµούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 2240.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 735, 775, 821.

Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1605,
2065, 2113, τόµ. ΣΤ’, σ. 2144, 2249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας την κάλυψη των θέσεων εργασίας στους τοµείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις αυξήσεις του τιµολογίου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τον Οργανισµό
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. τόµ. Η’, σ. 4061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στην ύπαρξη απαξιωµένου τηλεπικοινωνιακού υλικού, στις αποθήκες του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.). τόµ. Η’, σ. 4740.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί συνεργασίας στους τοµείς των ταχυδροµείων
και τηλεπικοινωνιών.(Ψήφιση) τόµ. Θ’, σ. 4763.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2784.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης για την επικινδυνότητα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων. τόµ. Η’, σ.
4469.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο και
τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Κ. Σπυριούνης, Ε. Στρατάκης, Φωτιάδης, Π. Κουρουµπλής, Ε. Κοντοµάρης). (Κατάθεση). τόµ.
Ι’, σ. 6032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
που εκπέµπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ι’, σ.
6077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη δυνατότητα παρακολούθησης των
κινητών τηλεφώνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8870.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αγορά σε µειωµένες τιµές της βαµβακοπαραγωγής που προέκυψε από µεταλλαγµένους σπόρους βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή της ελάχιστης τιµής στους
ροδακινοπαραγωγούς σύµφωνα µε τον κανονισµό για τα
συµπύρηνα ροδάκινα. τόµ. Η’, σ. 4702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της
παραγωγής ρυζιού, του Νοµού Σερρών στην τιµή παρέµβα-

124
σης. τόµ. Θ’, σ. 5038.
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΞΟΝΙΚΟΙ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού, προκειµένου να εξοπλιστεί το Νοσοκοµείο Χαλκίδος µε αξονικό τοµογράφο. τόµ. ΣΤ’, σ. 2442.
ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
πληροφορίες αναφερόµενες σε αποθήκευση τοξικών αποβλήτων από τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. Α’, σ. 245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διαχείριση των τοξικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παράνοµη και επικίνδυνη διακίνηση τοξικών αποβλήτων από την εταιρεία CINAR A.E.
τόµ. Θ’, σ. 5340.
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων τροφίµων από τις χώρες της Βαλκανικής, για µόλυνση από τοξικά ή ραδιενεργές ουσίες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο των πηγών
εκποµπής διοξινών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την µεταφορά επικίνδυνων τοξικών ουσιών, µέσω του λιµανιού της Κορίνθου από την εταιρεία CINAR A.E. κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 6010.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο για διαρροή του τοξικού υγρού κλοφέν από τους κλαπέντες µετασχηµατιστές
από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μαραθώνα. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8159.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση) τόµ.
ΙΕ’, σ. 1031, 1063, 1087.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού Ρυθµιστικής Ενέργειας Τουρισµού και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 364, 389, 403, 425,
455, 469, 479, 545.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 871, τόµ. Δ’, σ. 761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για συνεργα-

σία στον τοµέα του τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 871, τόµ. Δ’, σ. 767.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 734, τόµ. Ι’, σ. 6127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουγκάντα για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού». (Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 772.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία
στον τοµέα του Τουρισµού». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’,
σ. 1819, τόµ. ΣΤ’, σ. 2469.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής επιστολών συναφθείσης Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ)για την πραγµατοποίηση στην
Ελλάδα της τριακοστής τρίτης Συνόδου της Επιτροπής για
την Ευρώπη του ΠΟΤ και του κοινού σεµιναρίου της επιτροπής αυτής µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ΕΤC) µε
θέµα «Ευρώ και Τουρισµός». (Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2041.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του
τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α, Λιάσκος, Σ. Σπύρου, Μ. Βαρβιτσιώτης, Β. Τσίπρας, Β. Παππάς, Γ. Δεικτάκης, Α. Φλωρίνης, Α. Παυλίδης, Α. Βαρίνος, Ι. Χωµατάς, Χ.
Μαρκογιαννάκης, Θ.Δηµοσχάκης, Λ. Λυµπερακίδης, Α.
Νακος, Ζ. Μακρή, Ι. Παπαθανασίου). τόµ. Ζ’, σ. 3916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αποδυνάµωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), λόγω του νέου Οργανικού σχήµατος των Υπηρεσιών Τουρισµού. τόµ. Θ’, σ. 5133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.),
την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5133.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καθυστέρηση στις διαδικασίες οριοθέτησης της «Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης» στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2176.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του
τουρισµού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α, Λιάσκος, Σ. Σπύρου, Μ. Βαρβιτσιώτης, Β. Τσίπρας, Β. Παππάς, Γ. Δεικτάκης, Α. Φλωρίνης, Α. Παυλίδης, Α. Βαρίνος, Ι. Χωµατάς, Χ.
Μαρκογιαννάκης, Θ.Δηµοσχάκης, Λ. Λυµπερακίδης, Α.
Νακος, Ζ. Μακρή, Ι. Παπαθανασίου). τόµ. Ζ’, σ. 3916.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες της Κυβέρνησης για να αποτραπεί η κατασκευή πυρηνικού σταθµού του Ακουγιού της
Τουρκίας. τόµ. Α’, σ. 233.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την αµοιβαία προώθηση
και προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Δ’, σ. 734, τόµ. Ι’, σ. 6298.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
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Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις θαλάσσιες µεταφορές».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1823, τόµ. Ι’, σ. 5880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη συµφωνία των Υπουργών Εξωτερικών
Ελλάδος και Τουρκίας να εφαρµόσουν µια δέσµη Μέτρων
Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. τόµ. Ε’, σ. 1919, 1956.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118, τόµ. Ι’, σ.
9118, 9120.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2389, τόµ. Ι’, σ.
5867.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί για τη χώρα µας η
δηµιουργία πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου της
Τουρκίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2440.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για την επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048, τόµ. Ι’, σ.
6127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανοήσεως µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σχετικά µε τη συνεργασία για την προστασία του
περιβάλλοντος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 3048,
τόµ. Ι’, σ. 6333.
Ανακοινώνεται ότι Βουλευτές των Κοµµάτων: του
ΠΑ.ΣΟ.Κ, της Ν.Δ., του Κ.Κ.Ε. και του ΣΥΝ., κατέθεσαν
στον Πρόεδρο της Βουλής, κείµενο διαµαρτυρίας για τις
δραµατικές εξελίξεις στις τουρκικές φυλακές. τόµ. Ζ’, σ.
3197.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για οικονοµική συνεργασία». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5646, τόµ. Ι΄, σ.
6293.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Βαρβιτσιώτης, Π. Μολυβιάτης, Σ.
Δήµας, Μ. Λιάπης, Α. Παυλίδης, Σ. Χατζηγάκης, Ε. Στυλιανίδης, Λ. Λυµπερακίδης, Α. Βαρίνος, Σ. Καλαντζάκου, Γ.
Καλαντζής, Π. Καµµένος, Ν. Κόρτσαρης, Π. Σκανδαλάκης,
Σ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Φλωρίνης, Ε. Χαϊτίδης, Α. Καραµανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Θ. Μπακογιάννη). τόµ. Ι’, σ.
5804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης σε ότι αφορά το προεδρικό
διάταγµα για τη «γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5831.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας

µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για την πολιτιστική συνεργασία. (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7771, τόµ. ΙΓ’, σ. 9319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ενεργήσει, ώστε να δοθεί λύση µε τους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατουµένους στην Τουρκία. τόµ. ΙΒ’, σ. 7942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να ενισχυθεί η προσπάθεια του πολιτιστικού Σωµατείου «ΤΑΜΑ» της
Κύπρου, ώστε να αποκαλυφθεί η τύχη των παιδιών που χάθηκαν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΓ’, σ.
9176.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης για µείωση του
στρατιωτικού εξοπλισµού και τα αποτελέσµατά της στην ισορροπία δυνάµεων Ελλάδος-Τουρκίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9276.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής συνεργασίας στον
τοµέα της Γεωργίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 272.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χορήγηση καλλιεργητικών δανείων
στους αγρότες από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τα προβλήµατα στη χορήγηση αγροτικώνκαλλιεργητικών δανείων, από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ.
Ι’, σ. 6703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη ρύθµιση των χρεών των αγροτών, από
την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Α’, σ. 165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των «Αγροτοµετοχών»,
τις ενέργειες της Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας προς
τους υπαλλήλους της. τόµ. Α’, σ. 243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το µέλλον της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και το ρόλο των γεωτεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Η’, σ.
4063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά την εισαγωγή της Αγροτικής Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. τόµ. Η’,
σ. 4436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε. Στρατάκη, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τον εκσυγχρονισµό της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος στο διαµεσολαβητικό ρόλο των συνεταιριστικών οργάνωσεων στην άσκηση της αγροτικής πίστης κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 5531.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση οργάνωσης και
λειτουργίας του συστήµατος εγγύησης καταθέσεων και τροποποίηση και συµπλήρωση του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
285, 456, 489, 501.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη του τρίχρονου στη Μυτιλήνη, τη διερεύνηση
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τυχόν ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5799.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που προέκυψαν µε την εφαρµογή του νόµου
για τη ρύθµιση των χρεών από τις τράπεζες. τόµ. Ε’, σ.
1495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τα πανωτόκια, την παράταση της απαγόρευσης των
αναγκαστικών εκτελέσεων µέχρι 31.10.2001 κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 1792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την πτώση των επιτοκίων καταθέσεων στις τράπεζες, την κερδοσκοπία µε τα επιτόκια χορηγήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καταγγελία της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών για παραπλανητική τηλεοπτική διαφήµιση της Τράπεζας EUROBANK κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει αναλογικά τις προσαυξήσεις για τις
καθυστερηµένες οφειλές προς το δηµόσιο. τόµ. Η’, σ.
4200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το πρόβληµα των «πανωτοκιών» των τραπεζών, τις επιπτώσεις στη βιωσιµότητα
των επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων
ρυθµίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ’, σ. 9194, τόµ. ΙΔ’, σ. 197, 231,
263, 268, 290, 357.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τήρηση ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των θυµάτων της
τροµοκρατίας. τόµ. Β’, σ. 397.
Ανακοίνωση και συζήτηση για την εγκληµατική επίθεση
εναντίον του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλη
Μιχαλολιάκου. τόµ. Η’, σ. 3940.
Αναφορά του Πρόεδρου της Βουλής Α. Κακλαµάνη στα
τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
(Η.Π.Α.). τόµ. ΙΕ’, σ. 1001.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα συλλυπητήρια επιστολή του
Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη προς τον Πρόεδρο Bush, σχετικά µε τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1002.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Τροπολογία «περί Πλωτού Ιατρικού Εξεταστικού Κέντρου
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 469, 479,
480.
Τροπολογία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (υπ.αρ.100/31/24.8.2000), σχετικά µε την µετεξέταση
των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 708.
Τροπολογία σχετικά µε την πρόσληψη πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις. τόµ. Γ’, σ. 790.
Τροπολογίες που αφορά τις δαπάνες του Υπουργείου
Παιδείας. τόµ. Γ’, σ. 911.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την παράταση προθε-

σµίας των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. τόµ. Δ’, σ.
629.
Τροπολογία σχετικά µε την «Παράταση της προθεσµίας
για τη λεπτοµερή απογραφή και αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, καθώς και για την προετοιµασία του Οργανισµού για την ένταξη της περιουσίας του στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο». τόµ. Ι’, σ. 6632.
Τροπολογία σχετικά µε την «Επίλυση ειδικών θεµάτων,
που αφορούν τη λειτουργία του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. Ι’, σ. 6633.
Τροπολογία σχετικά µε την αναπροσαρµογή των αµοιβών των δικηγόρων κατά την παράσταση τους σε δικαιοπραξίες. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8175, 8192.
Τροπολογία σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων συµβολαιογράφων. (Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8192.
Τροπολογία σχετικά µε τη δυνατότητα διορισµού ως Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
καθηγητού µέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης. (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 8481, 8483.
Τροπολογία σχετικά µε την αναδιανοµή υπολοίπων από
λογαριασµούς εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 291, 295.
Τροπολογία σχετικά µε την έδρα της Εθνικής Επιτροπής
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.(Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 295, 296.
Τροπολογία σχετικά µε το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ»
(Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 296.
Τροπολογία σχετικά µε την αυτοτελή φορολογία αφορολογήτων αποθεµατικών. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
413, 414.
Τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε τη διατήρηση
του δηµόσιου χαρακτήρα των τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων και λειτουργιών του Οργανισµού «ΔΗΜΗΤΡΑ». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1024.
Τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε την παραχώρηση εκτάσεων για τη δηµιουργία εγκατάστασης ορεισίβιου
χειµερινού αθλητισµού, σχολικών κτιρίων κ.λπ. (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1025.
Τροπολογία σχετικά µε τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, σύζυγοι στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάµεων
και Λιµενικού Σώµατος. (Ψήφιση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ.
1096.
Τροπολογία όπου συστήνεται αυτοτελές «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών. (Συζτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1450, 1455.
Τροπολογία Υπ. Εξωτερικών: «Ρύθµιση Υπηρεσιακών θεµατών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΕ’, σ. 1450, 1455.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων τροφίµων από τις χώρες της Βαλκανικής, για µόλυνση από τοξικά ή ραδιενεργές ουσίες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
κυκλοφορίας παιδικών τροφών µε αντικείµενα δώρων στις
συσκευασίες. τόµ. Ι’, σ. 6252.
ΤΣΕΧΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Ελληνο-Τσεχικής συνεργασίας για την οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 5281.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τσεχίας για την οικονοµική, βιοµηχανική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 530.
ΤΥΠΟΣ
(Ηµερήσιος-Περιοδικός-Επαρχιακός-Ξένος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωµένες
Πολιτείες του εκδότη του περιοδικού «ΑΝΤ1» Χρήστου Παπουτσάκη. τόµ. Θ’, σ. 5576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τα µέτρα προστασίας του Τύπου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8095.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την ενεργοποίηση των ελικοπτέρων για τις επείγουσες αεροµεταφορές ασθενών από τα νησιά. τόµ. Α’, σ. 408.
Τροπολογία «περί Πλωτού Ιατρικού Εξεταστικού Κέντρου
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 469, 479,
480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας
Μεγάρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στη µεταφορά τραυµατισµένου εργάτη από την
Κάλυµνο στην Τουρκία για νοσηλεία κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1092,
5185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του
Νοσοκοµείου «ΜΕΤΑΞΑ», λόγω της έλλειψης τεχνολογικής
υποδοµής του προσωπικού. τόµ. Ε’, σ. 1795.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Για τη δηµιουργία Υγειονοµικού Χάρτη». (Προτείνοντες
Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης,
Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά-Πάλλη, Ι. Χωµατάς). (Κατάθεση-Συήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 2118,
τόµ. ΙΒ’, σ. 8548, 8568.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα κρούσµατα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέτρα
ελέγχου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη της εγχώριας βοοτροφίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διακίνηση βοοειδών και βοδινών κρεάτων στη χώρα µας, τα προβλήµατα για τη δηµόσια υγεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2385.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Αµπατζόγλου,
Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνη, Ασ. Ξηροτύρη-Αικατερίνη, Φ.
Κουβέλης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2389.
Συνέχιση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της δηµόσιας υγείας. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Α. Νάκος, Β. Βύζας, Γ. Βουλγαράκης, Ν. Κα-

κλαµάνης, Α. Αγγελής, Κ. Τσιπλάκης, Γ. Δεικτάκης, Γ. Καρασµάνης, Θ. Κατσίκης, Α. Κόντος, Ε. Μπασιάκος, Στ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος, Ι. Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης). τόµ.
ΣΤ’, σ. 2414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2784.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και
εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2899, τόµ. Η’, σ.
3964, 4161, 4478, τόµ. Θ’, σ. 4805, 4943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να
εγκρίνει τη λειτουργία του τµήµατος ακτινοθεραπείας στο
Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3643.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων λόγω έλλειψης Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας
στο Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βούλας. τόµ. Ζ’, σ. 3723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ενηµέρωση των Ελλήνων δηµοσιογράφων για τους ενδεχόµενους
κινδύνους στην υγεία τους, κατά τις αποστολές τους στο
Κόσσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που αφορά στην υγειονοµική θωράκιση του
Αιγαίου. τόµ. Η’, σ. 4064.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης για την επικινδυνότητα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων. τόµ. Η’, σ.
4469.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή λειτουργία
και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας
του Γενικού Νοσοκοµείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης.
τόµ. Η’, σ. 4471.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την ένταξη του Περιφερειακού Γενικού
Νοσοκοµείου «Θριάσιο» στην εφηµερία, την κατάργηση
του τµήµατος Φυσικής Ιστορίας και Αποκατάστασης κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4472.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διενέργεια ερευνών για τους σηµειωθέντες θανάτους στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4473.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Μέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ.Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ε. Παπανικολάου, Ι. Χωµατάς, Ν.
Κακλαµάνης). (Κατάθεση-Συζήτηση-Απόρριψη). τόµ. Θ’, σ.
4781, τόµ. ΙΔ’, σ. 609, 622.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε πλήρωση θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 4803.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 5119.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου νοσηλευτών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κακλαµάνης, Α.
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Γιαννόπουλος, Κ. Κιντίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Ε. Παπανικολάου,
Ε. Παπανικολάου, Φ. Πετραλιά, Ι. Χωµατάς). (Συζήτηση-Απερρίφθη). τόµ. Θ’, σ. 5578-5591.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Θ’, σ. 5631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη
του παιδιού στη Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5831.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία Παιδιατρικής Κλινικής στο
Νοµό Αργολίδας. τόµ. Ι’, σ. 5863.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Για την προστασία της υγείας από το κινητό τηλέφωνο και
τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Κ. Σπυριούνης, Ε. Στρατάκης, Φωτιάδης, Π. Κουρουµπλής, Ε. Κοντοµάρης). (Κατάθεση). τόµ.
Ι’, σ. 6032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στην Κέρκυρα. τόµ. Ι’, σ. 6078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου
Παραγώγων Πλάσµατος, στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6079.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων και την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. τόµ. Ι’,
σ. 6547.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς ασθενών από τη Νήσο Θάσο στα Νοσοκοµεία Καβάλας και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 6548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να
απαγορευθεί η χρησιµοποίηση ραµµάτων CATGUT σε δηµόσια νοσοκοµεία κλινικές κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ποσοτήτων ληγµένης
ορµόνης από τις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας και τις επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου και των ζώων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8805.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». (Συζήτηση-Αποσύρθηκε). τόµ. ΙΓ’, σ. 9002, 9003.
Συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Α. Παπαρήγα µε θέµα: Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα
υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9240.
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Ν.
Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Β. Μπαρµπαγιάννης, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ε. Παπανικολάου, Ι. Χωµατάς, Ν. Κακλαµάνης). (Συζήτηση-απόρριψη). τόµ. ΙΔ’, σ.
609, 622.

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης στους υγρότοπους
διεθνούς σηµασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2787.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοια, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος
της µόλυνσης των υδάτινων πόρων και της υποχώρησης του
υδροφόρου ορίζοντα στην κεντρική Μακεδονία. τόµ. Ε’, σ.
1837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της ρύπανσης των υδάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2856.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
(Επερωτώντες Βουλευτές: του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ’, σ. 8879.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το πρόβληµα της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΓ’,
σ. 8879.
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας µας. τόµ. Η’, σ. 4739.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
(Επερωτώντες Βουλευτές: του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ’, σ. 8879.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το πρόβληµα της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΓ’,
σ. 8879.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην κατασκευή
του αγωγού ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό
Αλιάκµονα. τόµ. Θ’, σ. 4939.
ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων
άρδευσης και ύδρευσης στη Θεσσαλία. τόµ. Ι’, σ. 6426.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων σε υπαλλήλους, εισπράκτορες του Ταµείου Ασφάλισης Εµπόρων (ΤΑΕ). τόµ. Ι’, σ. 6700.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση της Βουλής για παράταση της θητείας των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της Βουλής. τόµ. Ζ’, σ.
3606.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-
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γίας, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος παραγωγικότητας στους δασικούς υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του 2001 η σχετική πίστωση
για τον «πάγιο πόρο» του Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΟΑΠΔΕΗ). τόµ. ΣΤ’, σ. 2608.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων της
Γραµµατείας των Δικαστηρίων. τόµ. Ε’, σ. 1955.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία στεφανιαίας µονάδας και
την πλήρωση των κενών θέσεων καρδιολόγων στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Έδεσσας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9037.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές της χώρας µας. τόµ. Θ’, σ. 5034.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τροπολογία σχετικά µε την αναδιανοµή υπολοίπων από
λογαριασµούς εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 291, 295.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
λειτουργήσει πολιτικό αεροδρόµιο στη Λάρισα. τόµ. ΣΤ’, σ.
2667.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 5646, τόµ. ΙΒ’.
σ. 7796
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθµόν 58861/ΥΠΕ 100003/1
Ν2601/98/9.11.2000 υπαγωγή επενδύσεων της υπό σύσταση εταιρίας ΓΚΛΑΒΕΡΒΕΛ Καβάλας Α.Ε. στην ενίσχυση της
επιχορήγησης και επιδότησης τόκων του ν.2601/98 κοινής
υπουργικής απόφασης». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 2479.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση φαρµάκων επί πι-

στώσει σε ασφαλισµένους του δηµοσίου και των άλλων ταµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων από τους αγροτικούς
γιατρούς κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2510.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προς περιορισµό της υπερκατανάλωσης φαρµάκων σε δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8646.
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικώς µε τα χρέη των νοσοκοµείων προς τις φαρµακοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 697.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το οξύτατο
πρόβληµα στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών, την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, λόγω των
εξαγγελιών του Υπουργού Υγείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για µεταγραφή των φοιτητών που σπουδάζουν σε πανεπιστήµια της Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
3641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη. τόµ. Ι’, σ.
6599.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και κερδών από Λαχεία». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για νοµοθετική ρύθµιση του φόρου εισοδήµατος
από ανείσπρακτες οφειλές προβληµατικών επιχειρήσεων
του Δηµοσίου, που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση. τόµ. Δ’,
σ. 980.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 1022, 1035.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 1779, τόµ.
ΣΤ’, σ. 2262, 2306, 2347, 2474, 2576, 2705, 2792, 2800.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος
ΤΑΧΙΣ για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων
και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας. (Επερωτώντες
βουλευτές: Α. Ρεγκούζας, Δ.Ν. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας,
Σ. Δαϊλάκης, Η. Καλλιώρας, Α. Τσιπλάκος, Ε.Χαϊτίδης, Ν.
Νικολόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. ΣΤ’, σ. 2612.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίων και άλλες διατάξεις».
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(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 3968, τόµ. Θ’,
σ. 5046, 5094, 5252, 5351, 5422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή στην
φορολογία φυσικών προσώπων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στην ‘Υδρα. τόµ. Η’, σ. 4237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπέρογκη αύξηση
των νέων αντικειµενικών αξιών ακινήτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάταξη του επαγγέλµατος των Χηµικών-Μηχανικών για τη ρύθµιση της
φορολογίας τους. τόµ. Ι’, σ. 6469.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί τροποποιήσεων
της Σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
σχετικά µε φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 7960, τόµ. ΙΓ’, σ. 9313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ. 296, 335,
377, 490, 491.
Τροπολογία σχετικά µε την αυτοτελή φορολογία αφορολογήτων αποθεµατικών. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ’, σ.
413, 414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ’, σ. 418.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ, φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ, Αµοιβαία
κεφάλαια, Συµπλήρωση Χρηµατιστηριακής Νοµοθεσίας
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΕ’, σ. 946, 1243, 1244, 1389, 1430.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ’, σ. 8948.
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την εφαρµογή του νέου
Προσδιορισµού Αντικειµενικών Αξιών γής κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επανεξέταση του
τρόπου προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών γης, στις
εκτός σχεδίου περιοχές των νησιών των Κυκλάδων. τόµ. Η’,
σ. 4330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την υπέρογκη αύξηση
των νέων αντικειµενικών αξιών ακινήτων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5797.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συ-

µπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου (Κ.Ε.Δ.),
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού
και άλλες διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 121, 173, 197, 213, 239, 309.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 643, 1022, 1035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργεί στους παραγωγούς χυµοποιήσιµων εσπεριδοειδών, η εφαρµογή του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα οπωροκηπευτικά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1543.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την τοποθέτηση στα σωφρονιστικά καταστήµατα των ανδρών του Σώµατος εξωτερικής φρούρησης
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της επ’ αόριστον, κράτησης αλλοδαπών στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
1220.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
τη µετεγκατάσταση εκτός κατοικηµένης περιοχής των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ε’, σ. 2039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές της χώρας µας. τόµ. Θ’, σ. 5034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε τα µέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του
νοσοκοµείου των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ι’, σ. 5750.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία Νοσοκοµειακής Μονάδας στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8161.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου προς την Αλεξανδρούπολη και της γραµµής υπερυψηλής τάσης από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9099.
Χ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εκ νέου οριοθέτηση της συνοριακής
γραµµής µε την Αλβανία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2178.
ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για αναδιάταξη του Διοικητικού Χάρτη της Χώρας. τόµ. Α’, σ. 179.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγοµένων φρούτων και
λαχανικών από τις βοµβαρδισµένες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας. τόµ. Η’, σ. 4154.
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ΧΙΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των µαστιχοπαραγωγών
της Χίου για ζηµιές που υπέστησαν από την πυρκαγιά του
περασµένου καλοκαιριού. τόµ. Θ’, σ. 5536.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις οφειλές των ιδιωτικών
καναλιών πανελλαδικής εµβέλειας στα ασφαλιστικά ταµεία
και σε δηµόσιους οργανισµούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 2240.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των
προστίµων που επέβαλε το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο, την
τελευταία τριετία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Ζ’,
σ. 3725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει αναλογικά τις προσαυξήσεις για τις
καθυστερηµένες οφειλές προς το δηµόσιο. τόµ. Η’, σ.
4200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση εξόφλησης των
ληξιπρόθεσµων αφειλών των νοσοκοµείων. τόµ. ΙΓ’, σ.
8756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος άρδευσης στο Νοµό Δράµας, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης
του αρδευτικού δικτύου, για οφειλές προς τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9539.
ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικώς µε τα χρέη των νοσοκοµείων προς τις φαρµακοβιοµηχανίες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 697.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή των
χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές
φαρµάκων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2441.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τα πανωτόκια, την παράταση της απαγόρευσης των
αναγκαστικών εκτελέσεων µέχρι 31.10.2001 κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 1792.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για τον
εκσυγχρονισµό των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, την εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Γ’, σ. 790, 876, 911,
921, 959, 1002.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ.Ν. Κωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Η. Καλλιώρας, Σ. Δαϊλάκης, Ν. Νικολόπολος, Α. Ρεγκούζας, Α. Τσιπλάκος, Ε. Χαϊτίδης, Ε. Κεφαλογιννης, Γ. Βουλγαράκης, Γ. Αλογοσκούφης. τόµ. Ζ’,
σ. 3646.
Πρόταση δυσπιστίας από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευ-

τικής Οµάδας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός
του κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Γ. Παπαντωνίου. Συζήτηση-λήψη απόφασης (απερρίφθη). τόµ. Η’, σ. 4263, 4287, 4329, 4370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά την εισαγωγή της Αγροτικής Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. τόµ. Η’,
σ. 4436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την τοποθέτηση χρηµάτων από το αποθεµατικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Η’, σ. 4525.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Υπουργείου κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικώς µε τη χρηµατοδότηση του Οργανισµού Διαχείρισης Πόρων Υγείας (ΟΔΙΠΥ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος συνεργασίας της Αιµατολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» της Θεσσαλονίκης και του
Νοσοκοµείου «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΝΟΣ» των Σκοπίων.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για χρηµατοδότηση της κατασκευής του Μουσείου της Βεργίνας από
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2384.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την εγγραφή στον Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης ΟΑΠ-ΔΕΗ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δ. Κωστόπουλος του Ν., Γ. Σαλαγκούδης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Α. Λιάσκος, Β. Βύζας, Μ. Παπαδόπουλος, Π. Τατούλης, Α. Χειµάρας, Κ. Καραµπίνας, Γ. Αλογοσκούφης, Γ.
Βουλγαράκης, Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου). τόµ. Η’, σ. 4742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της αγοράς
καινούριων ασθενοφόρων για το Εθνικό Κέντρο Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 5796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
του έργου ανάδειξης της νήσου Σαπλέντζα, στις ακτές της
Μεθώνης. τόµ. Ι’, σ. 6249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων για
την αγροτική έρευνα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δηµοτικού
Σχολείου Στούπας Μεσσηνίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8397.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την καθυστέρηση λειτουργίας του νέου χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του Δήµου Κατερίνης κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4158.
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ΧΡΥΣΟΧΟΟΙ-ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ανάκληση
της άδειας έρευνας και εξόρυξης χρυσού της εταιρείας
«Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 4707.
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (βλ. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ)
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την οικοδόµηση του οικοπέδου Θών, στη συµβολή των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
653.
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχηµάτων γύρω από τα νυχτερινά κέντρα,
τον έλεγχο δράσης των «Εταιρειών Παρκαδόρων» κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εντάξει στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου και τους χώρους που ανήκουν σε κοινωφελείς
οργανισµούς, για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4639.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος και της Συνοµοσπονδίας ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και
άλλων κλάδων. τόµ. Γ’, σ. 959.
Ανακοινώνεται ψήφισµα συνεργαζόµενων Οργανώσεων
κατά της αναθεώρησης των άρθρων 24, 94, 95, 100 του
Συντάγµατος, που αναφέρονται κυρίως στην προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. Η’, σ. 4608.
Έγκριση του ψηφίσµατος για την εφαρµογή αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6753-6755.
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και της Ανώτατης Διοικούσας Επιτροπής Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) σχετικά µε τη διατήρηση του δηµοσίου κοινωνικού και καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, την οικονοµική υποστήριξη
της και την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση του
ασφαλιστικού συστήµατος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8586.
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (βλ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής
της Ι’ Περιόδου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής και εκλογή
του Α. Κακλαµάνη ως Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 7.
Ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.Ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 150.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.
1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες

πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 397, 451.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προστασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 97, 99.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 8 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ.
117, 118.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 168.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 211, 213.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας στην τροπολογία για το
«Πλωτό Ιατρικό Εξεταστικό Κέντρο». τόµ. Β’, σ. 476, 479.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 636, 637.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2 και 4
στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 665, 667.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 10, και επί
της τροπολογίας για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων του νοµοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 704, 705.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της (υπ.αρ.96/27) τροπολογίας για τους εκτάκτους στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Γ’, σ.
731.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
774, 775.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 8 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός των Χρηµατιστηριακών συναλλαγών.....».
τόµ. Γ’, σ. 920, 921.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου και του Κοµµουνι-
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στικού Κόµµατος Ελλάδος και ψηφοφορία επί των άρθρων
25, 26 και 27 του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών...». τόµ. Γ’, σ. 957, 960.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία
92/13/ΕΟΚ». τόµ. Δ’, σ. 681, 818.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί τη υπ.αρ. 115 τροπολογίας του νοµοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος της ενέργειας,
των µεταφορών και των επικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ. Δ’, σ. 832, 833.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου να ερευνήσει σε βάθος προβλήµατα,
πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν σε αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’, σ. 918.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του κόµµατός του και ψηφοφορία επί της προτάσεως
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή θέµατα.
τόµ. Ε’, σ. 1778.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές
και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1823, 1881.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση
και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

τόµ. Ε’, σ. 2093, 2113.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου, Ι. Τσεκούρα, Κ. Τσίµα. τόµ. Ε’, σ.
2113, 2126.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία, επί του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλες απλουστεύσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2377, 2474.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής της πρότασης νόµου: «Κίνητρα
για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της
χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2552-2553.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία, επί της τροπολογίας που αφορά την εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2593, 2594, 2705.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία, επί των άρθρων 5 και 9 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 2847, 2927.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της υπ’ αριθµ. 217 τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2995, 3008.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για
άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Α. Βούλγαρη, Κ. Μητσοτάκη, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ζ’, σ. 3580, 3583.
Ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων της Βουλής από
τη Συµπολίτευση. τόµ. Ζ’, σ. 3580, 3583.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου, επί των άρθρων 6,8,11 και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών «Ελαφρύνσεις στη φορολογία
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κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5269, 5351.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των ευθυνών για την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της Ελληνικής Ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5324.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5658.
Ονοµαστική ψηφοφορία (αίτηση Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας) επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση».
τόµ. Ι’, σ. 5759.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 1-24
και ψηφοφορία του σχεδίου νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 5933,
6012.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων εισαγγελικής αρχής για
την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π.Βαρδίκου, Γκ.
Γκαλήπ, Μ.Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα, Κ. Τσίµα, Κ. Τσιπλάκη,
Ι. Παπαθανασίου. τόµ. Ι’, σ. 6378, 6388.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 442 και ειδικό 26 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 436 και ειδικό 25. τόµ. Ι’, σ. 6687, 6705.
Ψηφοφορία επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6576, 7229.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 1 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ. ΙΒ’, σ. 8447,
8458.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 23 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης:»Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ.
8744, 8811.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού
Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 40, 41.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 14
και 24 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 73, 75.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 49 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 98.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση
και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρ-

κεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 229,
231.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφορορία επί των άρθρων 14 και 18 του
νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν
στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 262, 268.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 29 και 31
του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που αφορούν
στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 288, 289.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:»Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις
επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 334, 335.
Αίτηση ονοµαστικής Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας
και ψηφοφορία επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΔ’, σ. 406, 407.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης
εταιρείων, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 673, 675.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί των άρθρων 2 και 6 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 711, 713.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Ν.Δ. επί του άρθρου 12 στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση, Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1085, 1087, 1088.
Ω
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προσαρµογή των οργανικών συνθέσεων και την τήρηση του οκταώρου στα πλοία υψηλών ταχυτήτων. τόµ. Α’, σ. 158.
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KEΦAΛAIO 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Α
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καστοριάς (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προγραµµατισµό για την εφαρµογή της προοπτικής της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1583.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της
δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκ νέου
διευθέτηση της συνοριακής γραµµής Ελλάδας-Αλβανίας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2506, 2507.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3049,
3060.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποιϊας. τόµ. Θ’, σ. 5342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον υγειονοµικό έλεγχο των εισαγόµενων αµνοεριφίων από τρίτες χώρες, στην περίοδο του Πάσχα. τόµ. Ι’, σ. 6604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8103, 8111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ποσοτήτων ληγµένης ορµόνης από τις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και
τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών της Γεωργικής Ένωσης των Οπωροκηπευτικών
Καστοριάς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 814.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς του από τη θέση του ως υπαλλήλου της Εµπορικής
Τράπεζας της Ελλάδας. τόµ. Α’, σ. 8.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου να ερευνήσει σε βάθος τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 901.
Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης, σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2184, 2190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2846.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3153.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του
έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. Η’, σ. 4713, 4723.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5544, 5556.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8373.
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηλείας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήρισξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1239.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2648, 2657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2726.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4332.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6086, 6093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού σε θέµατα διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8499, 8500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
698.
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κοζάνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3259.
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Βοιωτίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κόµµατος του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Α’, σ. 278.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 770, 771.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 897, 908, 909, 941, 942, 948, 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
994, 998, 1019, 1022.
Οµιλία του στη συζήτηση για τη ναυτική τραγωδία και τα
θύµατα του ναυαγίου της 26.9.2000. τόµ. Γ’, σ. 1031.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1048, 1055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 607, 609, 638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειες των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 678, 828, 831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1801-1803, 1821,
1822, 1895.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2397, 2398.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2873, 2874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3023.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3670.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. τόµ. Ζ’, σ. 3706.

Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 3929.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4117, 4549, τόµ. Θ’, σ. 5163, 5164,
5477, 6188.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στους πολέµους
Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. τόµ.
Η’, σ. 4219, 4220.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4406-4408.
Οµιλία του επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5609, τόµ.
Ι’, σ. 5914, 6143, 6353, 6388, 6397, 6401.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5817.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5850.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6118, 6120.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7861,
7862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8062, 8064, 8185, 8189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8108.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8173.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβασης 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9075, 9076, 9077, 9184.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 922.
Οµιλία του για τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1001.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1046.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1161, 1162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’,
σ. 1422.
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Φθιώτιδος (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». τόµ. Δ’, σ.
1022.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3863.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 198, 199, 200, 233, 269.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης, των διατάξεων που συµπληρώθηκαν µε τροπολογίες και ενσωµατώθηκαν ως οκτώ επιπλέον άρθρα, καθώς και των υπολοίπων τροπολογιών και άρθρων, του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ.
Εθνικής Οικονοµίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 232, 233.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πληροφορίες αναφερόµενες σε αποθήκευση επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από το πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας στο Νοµό
Γρεβενών. τόµ. Α’, σ. 245, 246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Α’, σ.
247.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 257, 274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώ-

πιση των προβληµάτων που απασχολούν τους σεισµόπληκτους του Λεκανοπεδίου. τόµ. Α’, σ. 410, 411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση εκτέλεσης των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 627, 628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 986, 987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση
των απαραιτήτων αποχετευτικών έργων για την αποτροπή
πληµµυρών στην Β’ Περιφέρεια της Αθήνας. τόµ. Δ’, σ.
1171, 1172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των πληγέντων από τις πρόσφατες
πληµµύρες στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Δ’, σ. 1257, 1258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα αντιπληµµυρικά έργα στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1980.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές
που υπέστη ο Νοµός Κέρκυρας από τις πρόσφατες πληµµύρες, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2139, 2140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του κυκλοφοριακού προβλήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2140, 2141, 2142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του έργου της ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2142,
2143, τόµ. Η’, σ. 4714, 4724, 4726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του εθνικού δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2204, 2205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία, στο Θριάσιο Πεδίο, µηχανισµού ελέγχου της ρύπανσης του Περιβάλλοντος κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στη Δυτική Αττική, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2407, 2408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό της κατασκευής του παραλιακού οδικού άξονα Δυτικής
Ελλάδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2642, 2643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπληµµυρικών
έργων στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3005, 3006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην Κόρινθο, τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση λειτουργίας του νέου Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του Δήµου Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4158,
4159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία της παράκαµψης της
Πάτρας, της Εθνικής Οδού Αθηνών-Πάτρας-Πύργου. τόµ.
Η’, σ. 4203, 4204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην κατασκευή του αγωγού ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα.
τόµ. Θ’, σ. 4939, 4940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων στην χωµατερή Κουρουπή των Χανίων,
των άρση της επιβληθείσας ποινής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4940, 4941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων προστασίας και αξιοποίησης του ποταµού Νέδα. τόµ.
Θ’, σ. 5031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τροχαίων ατυχηµάτων στη Χαλκιδική, τη λήψη µέτρων
προστασίας των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της ζεύξης του Μαλιακού Κόλπου, τις διαδικασίες
κατασκευής της παράκαµψης Αγίου Κωνσταντίνου κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 6043, 6044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας.
τόµ. Ι’, σ. 6047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάληψη
από την Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» της ανέγερσης των κτιρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των
Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
λειψυδρίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, την ολοκλήρωση
των έργων εξασφάλισης επαρκών αποθεµάτων κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 6253, 6254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µετεγκατάσταση των οικογενειών που επλήγησαν από το σεισµό του 1995, στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. Ι’, σ.
6422, 6423.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης που απαγορεύει την κυκλοφορία στην εθνική οδό ‘Αµφισσας-Λιδορικίου στο τµήµα από ‘Αµφισσα
έως Αγία Ευθυµία λόγω των έργων βελτίωσης. τόµ. ΙΒ’, σ.
8579, 8590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διευθέτηση των προβληµάτων που προκύπτουν
από την άτακτη εµφάνιση των διαφηµιστικών πινακίδων
στο οδικό δίκτυο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του χώρου του αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. ΙΒ’, σ.
8585.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8889-8892, 8905, 8906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την εξασφάλιση των αναγκαίων
πιστώσεων, ώστε να επιτευχθεί η οδική σύνδεση του νοµού
‘Αρτας µε τη Θεσσαλία. τόµ. ΙΓ’, σ. 8995, 8996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση του χώρου του αεροδροµίου του
Ελληνικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 8997, 8998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, για την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων
στις διασταυρώσεις της παλαιάς Εθνικής Οδού ΑθηνώνΘεσσαλονίκης στο ύψος της Φθιώτιδας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9000,
9001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της γέφυρας της Νέας Ποτίδαιας Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9101, 9102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της Ιόνιας Οδού
στο τµήµα από Ζαχάρω-Καλό Νερό κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 310, 317324, 325, 327, 331, 332, 344, 345, 347, 350, 352, 354,

386, 395, 396, 397, 404, 405, 411, 412, 414, 415, 416,
417, 418, 490.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον καθυστερηµένο χρόνο διανοµής τροποποιήσεων επί των άρθρων του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά,
φορολογικά και θεσµικά .... και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’,
σ. 326, 327, 388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 427, 428, 429, 432, 437, 438, 440, 459-471, 474, 479,
480, 481, 482, 508, 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 525, 594, 595.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση και οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εγγύησης καταθέσεων
και τροποποίηση και συµπλήρωση Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος». τόµ. Α’, σ. 497, 499.
Οµιλία του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων κτηµατικής εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 181, 182, 183,
187, 188, 204, 205, 227, 233, 236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 783.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 834, 841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 893, 909, 911, 922, 939, 951, 973, 978.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
567-569, 579, 580, 583.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
Ε’, σ. 2022, 2025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2274, 2275, 2276, 2292, 2293, 2316,
2356.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος TAXIS για την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2614, 2619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2972, 2976.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3167.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3665, 36673669, 3675, 3677.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3824.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4264.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4450, 4451, 4452, 4460, 4461.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». τόµ. Θ’, σ. 4785, 4786, 4792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5059, 5074, 5078, 5108, 5114, 5252,
5264, 5362, 5365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6683.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Εθνικής Οικονοµίας: «Κυκλοφορία τρεπεζογραµµατίων και κερµάτων Ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του Ευρώ». τόµ. ΙΕ’, σ. 1255, 1257, 1258, 1262.
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περ. Αττικής (ΣΥΝ). τόµ.
Δ’, σ. 1161.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δη-

µογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακίνηση
και διάθεση επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, στη
χωµατερή των ‘Ανω Λιοσίων. τόµ. Ε’, σ. 2017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2073, 2120, τόµ. ΣΤ’,
σ. 2145, 2161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία, στο Θριάσιο Πεδίο, µηχανισµού ελέγχου της ρύπανσης του Περιβάλλοντος κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2207.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2389, 2398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση εκτύπωσης του Χρυσού Οδηγού του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), σε ιδιωτική επιχείρηση.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2408.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2715, 2762, 2836, 2950,
2966, 2968.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ, για επέκταση των εγκαταστάσεών
της στην Ελευσίνα. τόµ. Ζ’, σ. 3853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού Δρυµού του Σουνίου. τόµ.
Η’, σ. 4434.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου «Θριάσιο» στην εφηµερία, την κατάργηση του τµήµατος Φυσικής Ιστορίας και Αποκατάστασης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4486, τόµ. Θ’, σ. 4810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο των πηγών εκποµπής
διοξινών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράνοµη και επικίνδυνη διακίνηση τοξικών αποβλήτων από την εταιρεία CINAR A.E. τόµ. Θ’, σ. 5232, 5341.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6432, 6439, 6445, 6455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάταξη
του επαγγέλµατος των Χηµικών-Μηχανικών για τη ρύθµιση
της φορολογίας τους. τόµ. Ι’, σ. 6470.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
τόµ. Ι’, σ. 6479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6571, 6634, 6639, 6715.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8138.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8841, 8857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8940, 8956,
8978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου
Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 531, 582, 583, 591
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των
ηλικιωµένων, των ανέργων µακράς διάρκειας, για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». τόµ. ΙΔ’, σ. 552, 553, 571.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας». τόµ. ΙΔ’, σ. 614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 629, 632, 689, 720, 747, 753.
Οµιλία του στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2
του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 629.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καρδίτσης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3. Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 419, 431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 507, 528, 564.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 899.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2870, 2871, 2872, 2873, 2880, 2881.

Οµιλία του επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8106.
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
985, 1020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειες των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 660, 822, 825, 829.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 941, 956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές στην Αλβανία, τις παρατυπίες στο
Δήµο Χειµάρρας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1838.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου,
Ι. Τσεκούρα, Κ. Τσίµα. τόµ. Ε’, σ. 1960.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2861, 2874, 2875.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Α. Βούλγαρη, Κ. Μητσοτάκη, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ζ’, σ. 3509.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4106, 4107, 4577, τόµ. Θ’, σ. 4877,
5169, 5502, τόµ. Ι’, σ. 5709.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4336, 4337.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διενέργεια ερευνών για τους σηµειωθέντες θανάτους στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4474.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 4877, 5169, 5502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελλη-
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νικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5648, τόµ.
Ι’, σ. 5925, 5930, 6148, 6149, 6350.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5709.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την αναµόρφωση
του θεσµού αδειών των κρατουµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
7880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7905.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7956, 7957, 7958, 7966, 7968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9185, 9192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση,
Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1073, 1083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων Ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του Ευρώ». τόµ. ΙΕ’, σ. 1251.
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Σερρών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 131, 152, 166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3867, 3868.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4387.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδε-

ση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8816, 8818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9421, 9432, 9474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 6, 8, 28, 29, 42, 45, 77-79, 93, 94.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
171, 183.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία τους ως Βουλευτής Ηλείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 620.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία πολιτικού αεροδροµίου στη δυτική Ελλάδα, την αναβάθµιση του αεροδροµίου Αράξου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 2013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα διδασκαλίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της αντιστασιακής και κοινωνικής δράσης κατά τη χρονική περίοδο
1941-44 των Μητροπολιτών Αντωνίου Ηλείας και Ιωακείµ
Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2176.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3296.
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Ζ’, σ. 3580,
3583.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3832, 3833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων για τους νέους αγρότες κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 5036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9147.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1033, 1065, 1083, 1088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1167, 1168.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Γεωργίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11. Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Γεωργίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 52.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 735, 752,
752Α.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε το αίτηµα
των ελαιοπαραγωγών να µην παρακρατηθεί η επιπλέον καταβολή των τριάντα (30) δραχµών κατά την εκκαθάριση της
επιδότησης για το λάδι. τόµ. Ε’, σ. 1500, 1501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές που υπέστησαν οι βαµβακοπαραγωγοί του Νοµού
Δράµας από την εµφάνιση πράσινου σκουλικιού κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη της εγχώριας βοοτροφίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκαµψη της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών, τη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακίνηση
βοειδών και βοδινών κρεάτων στη χώρα µας, τα προβλήµατα για τη δηµόσια υγεία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2385, 2386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση δηµιουργίας ελαιοκοµικού µητρώου στη χώρα µας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2386, 2387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα χρησιµοποίησης πετρελαίου θέρµανσης από τους αγρότες που καλλιεργούν κηπευτικά εντός θερµοκηπίων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2387, 2388.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και την προστασία
της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2419-2422, 2423, 2429,
2430, 2431, 2433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διαφύλαξης του εισοδήµατος των ροδακινοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2854, 2855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων των αναγκαίων µέτρων για τον περιορισµό της ρύπανσης των υδάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2856, 2857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
του Προέδρου του Μαυροβουνίου στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις δυτικές Βαλκανικές χώρες στο Ζάγκρεµπ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2896.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2903, 2913.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3255, 3382.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3483, 3484, 3485, 3486, 3496, 3497, 3498, 3500.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4615-4617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση χρησιµοποίησης κρεατάλευρων στη διατροφή των
ζώων, την αποζηµίωση των βιοµηχανιών που παράγουν ζωοτροφές κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6471, 6472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος παραγωγικότητας στους δασικούς υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8843-8847, 8849, 8858, 8859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου να επιτρέψει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9206, 9207.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9222-9225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 911, 915, 916-919, 947, 956, 957,
958, 966, 987, 989, 995, 999, 1003, 1010, 1012, 1013,
1016, 1023, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029.
Οµιλία του σε τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε
τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα των τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων και λειτουργιών του Οργανισµού «ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. ΙΕ’, σ. 1024.
Οµιλία του σε τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε
την παραχώρηση εκτάσεων για τη δηµιουργία εγκατάστασης ορεισίβιου χειµερινού αθλητισµού, σχολικών κτιρίων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 1025, 1026.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Ανάπτυξης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση
θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 399, 408, 419,
422, 795.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µείωση του πετρελαίου θέρµανσης
και κίνησης αγροτικών και φορτηγών αυτοκινήτων. τόµ. Δ’,
σ. 656.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη των
νοσοκοµείων προς τις φαρµακοβιοµηχανίες. τόµ. Δ’, σ.
697, 697, 698.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δηµιουργία του αναγκαί-
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ου νοµοθετικού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας των
παιδικών παιχνιδιών. τόµ. Δ’, σ. 984.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταγγελία της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών για παραπλανητική τηλεοπτική διαφήµιση της Τράπεζας
ΕUROBANK κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2859, 2860.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη συγκράτηση των τιµών των εγχώριων κρεάτων. τόµ. ΣΤ’, σ. 3046, 3047.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
και τις παρατυπίες στην ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ. τόµ. Η’, σ. 4735,
4736.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµών για τα πρώιµα κηπευτικά προϊόντα κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 5228.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε µόλυνση του περιβάλλοντος
από ραδιενεργά υλικά. τόµ. Θ’, σ. 5229, 5230.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η.) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6049, 6050.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6056, 6059, 6060, 6068.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της κυκλοφορίας παιδικών τροφών
µε αντικείµενα δώρων στις συσκευασίες. τόµ. Ι’, σ. 6252,
6253.
Οµιλία της σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των υγρών καυσίµων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8802.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εθνικής ‘Αµυνας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής ‘Αµυνας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικώς µε την εκπαίδευση των πληρωµάτων για τα ελικόπτερα παντός καιρού
«SUPER PUMA». τόµ. Δ’, σ. 698, 699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας να επιλύσει µε νοµοθετική ρύθµιση τις εργασιακές σχέσεις των επιτάκτων. τόµ. Δ’,
σ. 982, 983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για περαιτέρω βελτίωση στον τρόπο εκπαίδευσης και διαβίωσης των στρατευµένων νέων. τόµ. Δ’, σ.
1256, 1257.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την υλοποίηση από το Νοµάρχη Ξάνθης της απόφασης του
Υπουργικού Συµβουλίου, που αφορά ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία αξιωµατικών από εφεδρεία. τόµ. Ε’, σ. 1869.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη µεταφορά των εγκαταστάσεων του τάγµατος πεζοναυτών και του πεδίου βολής πεζοναυτών, εκτός
Χαλκίδος. τόµ. Ε’, σ. 2037.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
τον καθαρισµό του χώρου του πεδίου βολής του Στρατοπέδου «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» στις Γλαφυρές της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. τόµ. Ε’, σ. 2038.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους κινδύνους που ε-

γκυµονεί για τη χώρα µας, η δηµιουργία πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιο της Τουρκίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2440,
2441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκ νέου
διευθέτηση της συνοριακής γραµµής Ελλάδας-Αλβανίας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2506, 2507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του θεσµού της επίταξης των ναυτεργατών στα βοηθητικά πλοία του Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3603,
3604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη χρησιµοποίηση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου, στα πεδία βολής του στρατού
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3852, 3853, 3906, 3907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας για την αποστολή στρατευσίµων οπλιτών, που υπηρετούν τη στρατιωτικής τους θητεία στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Η’, σ. 4159, 4160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
σε µονάδα της Λάρισας οχηµάτων της ελληνικής δύναµης
στο Κόσοβο για ανακατασκευή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4736,
4737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες που αφορούν θανάτους από καρκίνο εργαζοµένων στα
στρατιωτικά εργοστάσια Βελεστίνου και Λάρισας. τόµ. Θ’,
σ. 5033, 5034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράνοµη και επικίνδυνη διακίνηση τοξικών αποβλήτων από την εταιρεία CINAR A.E. τόµ. Θ’, σ. 5340, 5341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό γυναικών από τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων
Δυνάµεων. τόµ. Ι’, σ. 5749, 5750.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων στις µονάδες 303
και 304 προκεχωρηµένου εργοστασίου βάσης (ΠΕΒ), όπου
έχουν µεταφερθεί για επισκευή στρατιωτικά οχήµατα από
το Κόσοβο. τόµ. Ι’, σ. 6107, 6108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη λειτουργία της «ΑΒΥΤ Α.Ε.» (Αχαϊκή Βιοµηχανία Υψηλής
Τεχνολογίας) στη Λεύκα Πατρών, τη διασφάλιση του κρατικού χαρακτήρα της Ελληνικής Βιοµηχανίας ‘Οπλων (ΕΒΟ)
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6251, 6252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7884,
8014, 8015, 8069, 8070, 8071.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα στον
Τύπο για διαρροή του τοξικού υγρού κλοφέν από τους κλαπέντες µετασχηµατιστές από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις
στο Μαραθώνα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8159.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις παρατυπίες εις βάρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας κατά την τέλεση των εγκαινίων των αεροδροµίου των Σπάτων. τόµ. ΙΒ’, σ. 8160.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία των απολυµένων ανέργων της Αµερικανικής
Βάσης του Αράξου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8457.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης για µείωση του στρατιωτικού εξοπλισµού και τα
αποτελέσµατά της στην ισορροπία δυνάµεων Ελλάδος-

144
Τουρκίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9276, 9277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού, του Νοµού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 9459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
121-123, 125, 132, 172, 173, 191, 263.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Βοιωτίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 348.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 889.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3253.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3787, 4123, τ. Θ’, σ. 5509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4164, τόµ. Θ’, σ. 4821.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εθνικής στρατηγικής, για τη διαχείριση του υδάτινου
δυναµικού της χώρας µας. τόµ. Η’, σ. 4523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις θέσεις της Ελλάδας ως προς τα οικονοµικά θέµατα που συζητήθηκαν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Στοκχόλµη. τόµ. Ι’, σ. 6467.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8758, 8759, 8764.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς της από τη θέση της δηµοσιογράφου στην ΕΡΤ Α.Ε.
τόµ. Α’, σ. 7.
Εκλογή της ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς της από τη θέση της Προέδρου του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, της Νοµαρχιακής Συµβούλου
και της εκπροσώπου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου -Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό
Συµβούλιο του Νοσοκοµείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ως και
της εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραµµατικής Σύµβασης του Κέντρου Μελέτης και
Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισµού της Μαύρης Θάλασσας. τόµ. Α’, σ. 60.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ιωαννίνων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Γεωργίας στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από
τις χαλαζοπτώσεις παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Α’,
σ. 158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες καλλιεργητές του Νοµού Τρικάλων. τόµ. Α’, σ. 159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών των αγροτών, από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ.
Α’, σ. 165, 166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των παραγωγών καπνού για τις ποσότητες που παρέδωσαν
στους καπνέµπορους κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 170, 171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών τις ενέργειες για
την αλλαγή του κανονισµού για το λάδι κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
182, 183.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 204, 205, 206, 214, 217, 219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων συντάξεων στους δικαιούχους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 233, 237, 238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
διάθεσης των «Αγροτοµετοχών τις ενέργειες της Διοίκησης
της Αγροτικής Τράπεζας προς τους υπαλλήλους της . τόµ.
Α’, σ. 243, 245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάθεσης των ροδακίνων νέας σοδειάς. τόµ. Α’, σ.
249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για επίλυση του προβλήµατος εκτίµησης
των ζηµιών και καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες, από τις βροχοπτώσεις στο Νοµό Πέλλας. τόµ.
Α’, σ. 283, 284.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 325, 336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τήρηση
των συµβολαίων αγοράς καπνού, µεταξύ των καπνεµπορικών εταιρειών και των παραγωγών. τόµ. Α’, σ. 378, 379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
εθνικής προκαταβολής προς τους βαµβακοπαραγωγούς και
ελαιοπαραγωγούς για τις ποσότητες που παρέδωσαν µέχρι
16.12.1999 κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 726, 727.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 748, 751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων εξασφάλισης ικανοποιητικής τιµής για
το λάδι. τόµ. Δ’, σ. 985, 986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων άµεσης εκδίκασης των ενστάσεων που αφορούν τον
τρόπο υπολογισµού του µέσου όρου παραγωγής των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1699, 1700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών έργων υποδοµής στη
Θεσσαλία. τόµ. Ε’, σ. 1839, 1840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να συµπεριληφθούν και οι αγρότες στους
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δικαιούχους του επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ. 2015,
2016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την βιωσιµότητα των συνεταιριστικών εργοστασίων της Θράκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάθεση και την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιµών της µηλοπαραγωγής, της επαρχίας Αγίας Λάρισας.
τόµ. Ζ», σ. 3912, 3913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης για
περικοπή των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε ζαχαρότευτλα
στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ζ’, σ. 3847, 3848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των εισαγοµένων τροφίµων από τις χώρες της Βαλκανικής,
για µόλυνση από τοξικά ή ραδιενεργές ουσίες κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 3913, 3914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να µειώσει τις καλλιεργούµενες εκτάσεις
µε ζαχαρότευτλα, τις επιπτώσεις στο εισόδηµα των αγροτών
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 3943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
κατά την εισαγωγή κρεάτων και οπωρολαχανικών από τη
Σερβία και τις γειτονικές χώρες. τόµ. Η’, σ. 4060, 4061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µέλλον της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και το ρόλο των γεωτεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Η’, σ. 4063, 4064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
των εισαγοµένων φρούτων και λαχανικών από τις βοµβαρδισµένες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αγορά
σε µειωµένες τιµές της βαµβακοπαραγωγής που προέκυψε
από µεταλλαγµένους σπόρους βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
4205, 4206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εθνικής στρατηγικής, για τη διαχείριση του υδάτινου
δυναµικού της χώρας µας. τόµ. Η’, σ. 4523, 4524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη τήρηση της
συµφωνίας για την καταβολή ελάχιστης θεσµικής τιµής για
τους παραγωγούς του βιοµηχανικού ραδάκινου κ.λπ., τόµ.
Η’, σ. 4643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της ελάχιστης τιµής στους ροδακινοπαραγωγούς σύµφωνα
µε τον κανονισµό για τα συµπύρηνα ροδάκινα. τόµ. Η’, σ.
4702, 4703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας να επαναφέρει αναβαθµισµένο
το καθεστώς παρέµβασης για την προστασία των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η’, σ. 4737, 4738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των υδατικών πόρων της χώρας µας. τόµ. Η’, σ. 4739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
ανάπτυξης του κλάδου της ανθοκοµίας στη περιοχή Τριφυλίας του νοµού Μεεσηνίας. τόµ. Θ’, σ. 4938, 4939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων για τους νέους αγρότες κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 5036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της παραγωγής ρυζιού, του Νοµού Σερρών, στην τιµή παρέµβασης. τόµ. Θ’, σ. 5038,
5039.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας στο επικείµενο συµβούλιο Υ-

πουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για το νέο καθεστώς του βαµβακιού. τόµ. Θ’, σ. 5418, 5419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των µαστιχοπαραγωγών της Χίου για ζηµιές που υπέστησαν από την πυρκαγιά του περασµένου καλοκαιριού.
τόµ. Θ’, σ. 5536, 5537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού για τους νέους αγρότες, µε την οποία αποκλείονται από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις οι γυναίκεςσύζυγοι για την ένταξή τους στο αγροτικό επάγγελµα. τόµ.
Θ’, σ. 5666.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη χορήγηση καλλιεργητικών δανείων στους αγρότες από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6371, 6372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της ελάχιστης τιµής για τη βιοµηχανική τοµάτα, όπως ορίζεται στο νέο κανονισµό κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6472, 6473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6510, 6511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση της κάλυψης των ζηµιών στην αγροτική παραγωγή από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ). τόµ. ΙΒ’, σ.
7881, 7882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποζηµιώσει του πληγέντες από
παγετό κερασοπαραγωγούς του Νοµού Πιερίας. τόµ. ΙΒ’, σ.
7916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από παγετό αµυγδαλοπαραγωγών
του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του τρόπου καταβολής της επιδότησης του ελαιόλαδου, µέσω τραπεζικού λογαριασµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 7941, 7942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της προβλεπόµενης από τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδότησης στους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7944, 7945.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το βαµβάκι, τη µείωση της στρεµµατικής βαµβακοκαλλιέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8398, 8399.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη µείωση
της στρεµµατικής καλλιέργειας για το βαµβάκι. τόµ. ΙΒ’, σ.
8496, 8497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη διάλυση του Οργανισµού Βάµβακος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8544.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Γεωργίας να αναδιαπραγµατευτεί µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση των εθνικών ποσοτήτων
για το βαµβάκι και τον καπνό κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των µέτρων για τα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής οικονοµίας και τους νέους αγρότες. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος της πρόωρης συνταξιοδότησης των
αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9175, 9176.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9232, 9233, 9234.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους των µειονεκτικών περιοχών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των µέτρων για τα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής οικονοµίας και τους νέους αγρότες. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9394, 9395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 939, 940, 941, 972, 996, 997, 1099.
ΑΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6262.
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Πιερίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 173, 182, 197,
214, 239, 269.
Οµιλία της στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων κτηµατικής εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 182.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2262, 2306, 2308, 2327, 2347, 2371,
2477, 2577, 2584.
Οµιλία της επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4293.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού για τους νέους αγρότες, µε την οποία
αποκλείονται από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις οι γυναίκες-σύζυγοι για την ένταξή τους στο αγροτικό επάγγελµα. τόµ. Θ’, σ.
5666.
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4489.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5986, 6194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8417.

ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». τόµ. Θ’, σ. 4821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
κενών θέσεων δασκάλων σε δηµοτικά σχολεία της δυτικής
Αθήνας. τόµ. Θ’, σ. 5336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 775, 824.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3980.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 4866, τόµ. Ι’, σ. 5968.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας». τόµ. ΙΔ’, σ. 619.
Β
ΒΑΘΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Φθιώτιδος (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 116, 119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 822, 825, 845, 846, 850, 852, 858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 904, 943, 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
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σης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2766.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3150.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3805, τόµ. Θ’, σ. 5504.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4284, 4285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6677.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8774, 8783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων Ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του Ευρώ»/ τόµ. ΙΕ’, σ. 1244, 1258.
ΒΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1054.
Οµιλία του στο νοµµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’,
σ. 1407, 1432, 1433, 1451.
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΣΗΦΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χανίων (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1010.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.

Πολιτισµού: «‘Ιδρυση Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». τόµ. Γ’, σ. 861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3589.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9086, 9087, 9159, 9188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1010.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή
της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «DYNAMIC MIX» στο Αιγαίο κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης για να αποτραπεί η κατασκευή πυρηνικού
σταθµού του Ακουγιού της Τουρκίας. τόµ. Α’, σ. 234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αναφερόµενα στην
προµήθεια ασυρµάτων, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
τόµ. Α’, σ. 382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 869.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1742.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου,
Ι. Τσεκούρα, Κ. Τσίµα. τόµ. Ε’, σ. 1961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2319.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3357.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3620, 3621, 3631, 3749.
Οµιλία του σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων που
θα διατεθούν στην επί της αρχής συζήτηση των αναθωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766, 3771, 3772, 3773,
τόµ. Η’, σ. 4070, 4071, 4534, 4535, 4542, 4584, 4585,
4604, 4605, 4606, 4690, 4691, 4694, τόµ. Θ’, σ. 4853,
4854, 4886, 4889, 4890, 4924, 4925, 5139-5141, 5183,
5190-5192,5248, 5371, 5486, 5673, τόµ. Ι’, σ. 5729,
5736, 5738, 5739, 5740, 5945, 5946, 5947, 6024, 6025,
6117, 6178, 6235, 6237, 6728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ.3875.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5008, 5019.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5813, 5823, 5824.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5843, 5855.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε την παράνοµη
διαµονή και αµφίεση στην Αίθουσα συνεργάτη του Υπουργού. τόµ. Ι’, σ. 6600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποδοχές
του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου. τόµ. Ι’, σ. 6601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7859,
7860, 7864, 7865, 7897, 7898, 7899, 7906.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ.
7899.
Οµιλία του σε επίκαιρη σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών για άρση των ναρκοπεδίων στον ελληνικό χώρο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείο Εξωτερικών να φέρει στην προσεχή Σύνοδο
των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέµα της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για την Κύπρο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 8615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9198, 9199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προώθηση κατά την εαρινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ, σχεδίου απόφασης µε ρυθµίσεις που
ευνοούν την Τουρκία και θίγουν τα εθνικά µας συµφέροντα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9415, 9416, 9432, 9436,
9443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατά-

ξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 25, 32, 53, 67.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 483.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 884, 895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1443.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 33, 52.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 524.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 965.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 3920,
3921, 3930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης κοινής απόφασης για τον καθορισµό υποδείγµατος ναυλοσυµφώνου που αφορά τα πλοία αναψυχής.
τόµ. Θ’, σ. 5421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9336, 9337, 9374, 94639465, 9482, 9487, 9489, 9493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση,
Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1093.
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Σάµου (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 570.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 699.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 711.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 851, 959, 966.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραµµα στήριξης «νέων αγροτών»,
για τους αγρότες που επλήγησαν από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. ΣΤ’, σ. 2639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2767.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3742.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Η’, σ. 4164.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4628.
Οµιλία του επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5319.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Θ’, σ. 5600.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’, σ. 6111.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’,
σ. 6378, 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8415.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής

και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1172.
ΒΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χίου (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3622, 3623, 3740, 3743, 3745,
3747, 3748.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των
ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4242, 4252.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5007, 5008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των µαστιχοπαραγωγών της Χίου για ζηµιές που υπέστησαν από την πυρκαγιά του περασµένου καλοκαιριού.
τόµ. Θ’, σ. 5536.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβαση 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8590, 8602.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9359, 9473, 9483, 9490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση,
Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1071, 1079.
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Σερρών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έξαρση
της ναζιστικής βίας στη Γερµανία, τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία των Ελλήνων µεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2963.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αχαϊας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς του της ιδιότητας του υπαλλήλου του Νοσοκοµείου
«ΣΩΤΗΡΙΑ». τόµ. Α’, σ. 59.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 446.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
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σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 916.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2213, 2226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3988.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4359, 4360.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8735, 8736.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9546, 9557, 9558.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ε’, σ.
1716, 1717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για χρηµατοδότηση της κατασκευής του
Μουσείου της Βεργίνας από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2384, 2385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
στην παροχή τιµητικών συντάξεων στους παλαίµαχους ηθοποιούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 3003, 3004.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3277.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3767-3770, τόµ. Η’, σ.
4067, 4068, 4124, 4125, 4126, 4127, 4141, 4532, 4533,
4534, 4541, 4542, 4550, 4551, 4555, 4578-4583, 4585,
4586, 4595, 4602, 4624, 4665, 4687, 4688, 4690, 4693,
τόµ. Θ’, σ. 4851, 4859, 4886, 4887, 4897, 4899, 4923,
4926, 4927, 4928, 5137, 5138, 5147, 5148, 5162, 5163,
5180, 5181, 5182, 5183, 5185, 5187-5189, 5194, 5199,
5200, 5201, 5204, 5244-5248, 5251, 5369, 5376, 5380,
5403, 5409, 5489, 5512, 5518, 5520, 5670, 5676, 5688,
τόµ. Ι’, σ. 5717, 5736, 5738, 5739, 5740, 5942, 5947,
5952, 6016, 6017, 6025, 6028, 6030, 6031, 6173-6175,
6176, 6179, 6199, 6223-6230, 6231, 6235, 6236,6237,
τόµ. ΙΑ’, 6725, 6751.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4418, 4419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, του νέου Μουσείου της
Σπάρτης. τόµ. Θ’, σ. 4936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Θ’, σ. 4937.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επανεξετάσει την απόφαση, για οικοδόµηση του Ραλλείου Γυµνασίου σε αρχαιολογικό χώρο. τόµ.
Ι’, σ. 6169, 6170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6638, 6640, 6641, 6642.
Οµιλία του επί διαδικαστικών θεµάτων στην προ της ψηφοφορίας συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6751.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8760, 8761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων που αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση των µεγάλων οδικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9455,
9456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργίου για την αγορά, αναπαλαίωση και µετατροπή
σε µουσείο του σπιτιού που γεννήθηκε ο ‘Αγγελος Σικελιανός. τόµ. ΙΓ’, σ. 9456, 9457.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 891, 892, 893,
895, 898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1109, 1156, 1176, 1193,
1194, 1195, 1196, 1198, 1200, 1213, 1221, 1223, 1224,
1225, 1227, 1237, 1238, 1240, 1241, 1265.
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 69.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος του
ελλείµµατος της Ολυµπιακής Αεροπορίας, τον τρόπο εξυγίανσης αυτής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες εξυγίανσης της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ.
226, 227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 762, 767, 768, 773, 790.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
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σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 904, 905, 906, 907, 908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία
πολιτικού αεροδροµίου στη δυτική Ελλάδα, την αναβάθµιση
του αεροδροµίου Αράξου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 2013, 2014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των δικαιούχων τριών πολυκατοικιών στη Μεταµόρφωση, που κατέρρευσαν κατά το σεισµό της
7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ. Ε’, σ. 2014, 2015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2067, 2070, 2075,
2081, 2083, τόµ. ΣΤ’, σ. 2154, 2161.
Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2187, 2191.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης, για ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 5441, 5452, 5464, 5472, τόµ. Ι’, σ. 5763, 5769,
5776, 5780, 5786.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε πληροφορίες
αναφερόµενες στη διακοπή δροµολογίων της ακτοπλοϊας
προς τη νήσο Μήλο. τόµ. Ι’, σ. 5746, 5748.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8377.
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λευκάδας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για αναδιάταξη του Διοικητικού Χάρτη της Χώρας. τόµ. Α’, σ. 180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Α’, σ. 190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της οικογένειας και την επίλυση του
δηµογραφικού προβλήµατος. τόµ. Α’, σ. 279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση των ελικοπτέρων για τις επείγουσες αεροµεταφορές
ασθενών από τα νησιά. τόµ. Α’, σ. 408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δηµιουργία του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας των
παιδικών παιχνιδιών. τόµ. Δ’, σ. 984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
παρουσίασης από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης του πρόσφατου ναυαγίου του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Δ’, σ.
1174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις

της Κυβέρνησης για περαιτέρω βελτίωση στον τρόπο εκπαίδευσης και διαβίωσης των στρατευµένων νέων. τόµ. Δ’, σ.
1256.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1556,
1560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διορισµό
του Μάικλ Νάιτ στη Συντονιστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για την παρακολούθηση της πορείας
των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. τόµ. Ε’, σ. 1577.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1744-1747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχηµάτων γύρω από
τα νυχτερινά κέντρα, τον έλεγχο δράσης των «Εταιρειών
Παρκαδόρων» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία, από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2784.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)» τόµ. Η’, σ. 3979, τόµ. Η’, σ. 4502, τόµ.
Θ’, σ. 4819, 4829, 4836, 4838..
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση επικίνδυνου κακοποιού κατά τη µεταφορά του
στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, το θάνατο των δύο αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5338.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στη λειτουργία των προγραµµάτων απεξάρτησης από
τα ναρκωτικά. τόµ. Ι’, σ. 6424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που δηµιουργούνται στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8545.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, να ρυθµίσει το θέµα της χορήγησης και της είσπραξης του κόστους του αίµατος, που
διατίθεται από το Δηµόσιο (νοσοκοµεία) στον ιδιωτικό τοµέα υγείας (ιδιωτικές κλινικές) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8933-8936,
8955, 8973, 8984, 8985, 8988, 8933-8936, 8955.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».
τόµ. ΙΓ’, σ. 8972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αγορά, αναπαλαίωση και µετατροπή σε µουσείο του σπιτιού που γεννήθηκε ο ‘Αγγελος Σικελιανός. τόµ. ΙΓ’, σ. 9457.
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ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κοζάνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
ΙΕ’, σ. 1243.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περιφ. Αττικής (ΝΔ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 431, 438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 606.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1224,
1238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους χρονικούς περιορισµούς στην πιστοποίηση των δοµών και στην
κατάργηση του µητρώου εκπαιδευτών, των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2789.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4660.
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Πέλλης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση της λειτουργίας του κέντρου Υγείας ‘Αρνισσας Νοµού Πέλλας.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9036.
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 73.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 865.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος συνεργασίας της Αιµατολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
της Θεσσαλονίκης και του Νοσοκοµείου «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΙΟΣ» των Σκοπίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2305.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4557, 4626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να εντάξει στις ευεργετικές διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου και τους χώρους που ανήκουν σε κοινωφελείς οργανισµούς, για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4639, 4640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5442, τόµ. Ι’, σ. 5764, 5769, 5782.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8229.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση
θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 365, 377, 386, 387,
391, 396, 403, 417, 418, 436, 450, 455, 458, 464, 473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση συµπλήρωσης της θέσεως του διευθύνοντος συµβούλου στα «Ελληνικά Πετρέλαια» και στη «Δηµόσια Επιχείρηση Παραγωγής Αερίου». τόµ. Δ’, σ. 695.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1991, 2000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της
δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2415.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4353.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4753, 4760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8517, 8528, τόµ. ΙΓ’, σ. 8718, 8719,
8720, 8728, 8815, 8821.
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Μαγνησίας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη διαπλάτυνση της σιδηροδροµικής γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος
(ΟΣΕ) στα Τρίκαλα. τόµ. Α’, σ. 167, 168.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 256, 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 783, 784, 786, 788, 789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η διαπλάτυνση της σιδηροδροµικής
γραµµής που διέρχεται µέσα από την πόλη των Τρικάλων.
τόµ. Δ’, σ. 1175, 1176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2084, 2091, 2116,
2121, 2124 τόµ. ΣΤ’, σ. 2147, 2148, 2150, 2157, 2158,
2159, 2160, 2162.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση εκτύπωσης του Χρυσού Οδηγού του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), σε ιδιωτική επιχείρηση.
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τόµ. ΣΤ’, σ. 2408, 2409.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να λειτουργήσει πολιτικό αερδροµίο στη Λάρισα.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2668.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3509.
Ψηφοφορία επί της αιτήσεως Εισαγγελικής ‘Αρσης για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3580, 3583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιχειρησιακή λειτουργία και εκµετάλλευση του νέου ραντάρ προσέγγισης στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 3850, 3851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
του τιµολογίου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τον
Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. τόµ. Η’, σ. 4061,
4062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση υπογραφής της σύµβασης, για την ανάπτυξη του ελληνικού δορυφορικού συστήµατος ΗELLAS SAT. τόµ. Η’, σ.
4524, 4525, τοµ. Ι, σ. 6600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα την ύπαρξη απαξιωµένου τηλεπικοινωνιακού υλικού στις αποθήκες του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.). τόµ. Η’, σ. 4740.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5557, 5558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 5893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 5897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
τόµ. Ι’, σ. 6077, τοµ. ΣΤ’, σ. 2784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6571, 6573, 6582, 6587,
6632, 6633, 6636.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποδοχές
του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου. τόµ. Ι’, σ. 6601, 6602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών λειτουργίας σε Ραδιοφωνικούς Σταθµούς. τόµ. Ι’, σ.
6698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση
εκτέλεσης, µε υπεραστικά λεωφορεία, δροµολογίων από
την Καλαµάτα προς τα Ιωάννινα. τόµ. ΙΒ’, σ. 7879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συµβάσεις
που υπεγράφησαν µεταξύ του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλαδας (Ο.Τ.Ε.) και των εταιρειών «ΙΝΤΡΑΨΟΜ» και
«ΣΙΕΜΕΝΣ» για την εγκατάσταση των ψηφιακών παροχών
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8094, 8095.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8379, 8387, 8390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη δυνατότητα παρακολούθησης των κινητών τηλεφώνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση , σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να δοθούν δωρεάν διαµερίσµατα
στους ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών της Μεταµόρφωσης
Αττικής, που κατέρρευσαν απο το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9011, 9012.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξαγορά από τον
ΟΤΕ του 20% της Σερβικής TELEKOM. τόµ. ΙΓ’, σ. 90199022, 9026, 9027, 9029.
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4498.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περιφ. Αττικής (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Γεωργίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Εκλογή του ως Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Α’, σ.
13, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 33, 89.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 616, 617, 696, 697.
Οµιλία του επί του Κανονισµού (άρθρο 97). τόµ. Δ’, σ.
584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταστολή της εγκληµατικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών στους Δήµους Αχαρνών και Ζεφυρίου
Αττικής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2139.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4651, τόµ. Ι’, σ. 5982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για µείωση των αντικειµενικών αξιών των
ακινήτων στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι’, σ. 6042.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο εφαρµογής του κανονισµού από τον Προεδρεύοντα,
να αφαιρέσει τον λόγο σε οµιλητή του Βήµατος και να διακόψει τη συνεδρίαση του συζητούµενου νοµοσχεδίου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Συγχώνευση .... Έλληνικών Αυτοκινητοδρόµων Τ.Ε.Ο.
Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’, σ. 438, 439, 440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1170, 1190, 1215.
ΒΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
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δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
της διαδικασίας ελέγχου και αναγνώρισης των πτυχίων του
εξωτερικού από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ε’, σ.
1578.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1984, 1997.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και την προστασία
της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2414, 2428, 2429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3994, 3995.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ. 4279.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4748, 4759.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη σε
αναπτυξιακό πρόγραµµα επενδύσεων ιδιωτικών φοιτητικών
εστιών. τόµ. Θ’, σ. 5667.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6054.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7772, 7784.
Γ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λαρίσης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισµού προς τους φορείς και τα
σωµατεία του Νοµού Λαρίσης. τόµ. Α’, σ. 280.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 540, 566, 571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 614, 615, 651.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 710, 711.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την κατάργηση της αναγραφής του Θρησκεύµατος στις ταυτότητες των Ελλήνων
πολιτών. τόµ. Ε’, σ. 1294, 1295.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση των
εργατικών κατοικιών της περιοχής Τυρνάβου στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2443.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων που επέβαλε το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο την τελευταία τριετία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Ζ’, σ. 3725, 3726.

Οµιλία της σε αναφορά σχετικά µε πλήρωση θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 4804.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων στις µονάδες 303
και 304 προκεχωρηµένου εργαστασίου βάσης (ΠΕΒ), όπου
έχουν µεταφερθεί για επισκευή στρατιωτικά οχήµατα από
το Κόσοβο. τόµ. Ι’, σ. 6107.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την επίσπευση κατασκευής εργαστηρίων του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλίας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ». τόµ. ΙΓ’, σ.
8645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1027.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Εκλογή του ως Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Α’, σ.
13, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποιηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 223, 253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 687.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Γ’, σ.
776.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 814, 815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
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1363, 1517.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α.
Παυλίδη. τόµ. Ε’, σ. 1772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2367.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2940.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3530.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3783, τόµ. Η’, σ. 4120,
4561, 4629, τόµ. Θ’, σ. 4919-4921, 5213, 5392, τόµ. Ι’, σ.
5976, 6205.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4280, 4281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8430.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9002, 9003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9422, 9441, 9472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 242, 278, 279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά
και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 343, 344, 389,
390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Ε-

κτιση ποινής εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 863, 867.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Εκλογή της ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 522.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 704.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2843.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3218.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4488.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5580, 5591.
Οµιλία της στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8762.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:» Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 5779.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηλείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από
τις χαλαζοπτώσεις παραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Α’,
σ. 158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
το Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης για τη συγχώνευση των
Νοµών Ηλείας και Αχαϊας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων συντάξεων στους δικαιούχους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 233.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 247, 258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων καθηγητών στο Λύκειο Νέας Φιγαλείας
Ηλείας. τόµ. Δ’, σ. 693.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2282, 2321, 2322, 2323.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη χρήση βληµάτων µε απεµπλουτισµένο ουράνιο στα πεδία βολής του στρατού. τόµ.
Ζ’, σ. 3906, 3907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία της παράκαµψης της
Πάτρας, της Εθνικής Οδού Αθηνών-Πάτρας-Πύργου. τόµ.
Η’, σ. 4204.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». τόµ. Θ’, σ. 4783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5063, 5064, 5103, 5104.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5965, 6193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του ασφαλιστικού προβλήµατος των επαγγελµατιών της περιοχής Βάρδας Ηλείας. τόµ. Ι’, σ. 6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6679, 6686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
695, 798.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 842, 844.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1227.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2644, 2651, 2655, 2656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2838, 2839.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3205.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4314.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση ξενώνα του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών, στην Ανθούπολη Περιστερίου. τόµ. Η’, σ. 4470, 4471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό κατώτατης σύνταξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5133.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5324.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6082, 6083, 6084, 6091.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8731, 8739.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περιφ. Αττικής (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών στα Σπάτα. τόµ. Θ’, σ. 4997.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Μεσσηνίας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 726, 727.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αίτηµα
των ελαιοπαραγωγών να µην παρακρατηθεί η επιπλέον καταβολή των τριάντα (30) δραχµών κατά την εκκαθάριση της
επιδότησης για το λάδι. τόµ. Ε’, σ. 1500, 1501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πληρωµή των ελαιοπαραγωγών βρώσιµης ελιας για τις ποσότητες
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που παρέδωσαν και διατέθηκαν από τη χώρα µας, ως επισιτιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες. τόµ. Ε’, σ. 1541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Νόµου για τα πανωτόκια, την παράταση της απαγόρευσης των αναγκαστικών εκτελέσεων µέχρι 31-10-2001
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την άναρχη τοποθέτηση των
διαφηµιστικών πινακίδων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του τύπου, αναφερόµενα σε εξωχρηµατιστηριακές
δραστηριότητες της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». τόµ.
ΣΤ’, σ. 2747.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6670, 6682, 6686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή της Ιόνιας Οδού
στο τµήµα από Ζαχάρω-Καλό Νερό κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9174.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 96.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 913.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1233,
1241, 1243.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2652.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2753, 2774, 2931, 2937,
2949, 2951, 2841, 2843, 2966.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2792.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3362.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση υπογραφής της σύµβασης, για την ανάπτυξη του ελληνικού δορυφορικού συστήµατος HELLAS SAT. τόµ. Θ’, σ.
4525.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το νέο τρόπο κατα-

βολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6088, 6091, 6093.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7990, 7998.
Οµιλία της στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8788.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’,
σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 75.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στις εργατικές κατοικίες του Νοµού Αττικής, από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ. Α’, σ.
168, 169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας. τόµ. Α’, σ. 282, 283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’,
σ. 1173.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1229,
1239, 1242, 1243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών της αγοράς πληροφορικής τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1918, 1919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2749, 2772, 2773, 2775,
2794, 2837, 2845, 2931, 2937, 2942, 2949, 2951, τόµ. Ζ’,
σ. 3131.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3207, 3379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να
µειώσει τα πρόσθετα τέλη για την καθυστέρηση πληρωµής
των εισφορών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς.
τόµ. Θ’, σ. 4847, 4848.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Φθιώτιδος (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 79.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 27.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 194.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µαταίωση της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών
της ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρή-
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της. τόµ. Δ’, σ. 703, 710.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1559.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας/δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1588, 1599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, λόγω των
εξαγγελιών του Υπουργού Υγείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). τόµ. Η’, σ. 3968, 3969, 3970, 3971,
4186, 4478, 4479, 4483-4485, 4511, τόµ. Θ’, σ. 4807,
4816, 4827, 4832, 4833, 4835, 4836.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4320, 4321.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» και των τροπολογιών αυτού. τόµ.
Η’, σ. 4478, 4479.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». τόµ. Θ’, σ. 4782.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5409.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5583, 5590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών πoυ υπέστη το Νοσοκοµείο «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Κηφισίας, από το σεισµό του 1999, τη λήψη
µέτρων για την επαναλειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8424, 8473, 8482, 8483, 8484.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των νοσοκοµείων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8757.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8948, 8957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 277, 287.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 333, 339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειες των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 675, 676.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
1964.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του
ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 2113, 2126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη
και καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος και του
προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης
και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο
S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». τόµ. ΣΤ’, σ. 2519.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3877.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4019, τόµ. Θ’, σ. 5153, 5154, 5384,
5691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8061, 8063, 8064, 8065, 8178, 8190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 840,
852, 868, 869, 875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1381, 1384.
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΜΟΣΧΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηµαθίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για χρηµατοδότηση της κατασκευής του
Μουσείου της Βεργίνας από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2384.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της διυπουργικής απόφασης για τον καθορισµό της τιµής και τον
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τρόπο πληρωµής, του βιοµηχανικού ροδάκινου. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
101, 102, 120, 131, 187, 188, 192.
ΓΚΑΛΗΠ ΓΚΑΛΗΠ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ροδόπης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Η’, σ. 4164,
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’, σ.
6117.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’,
σ. 6378, 6388.
ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Μεσσηνίας (ΚΚΕ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 72.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη διαπλάτυνση της σιδηροδροµικής γραµµής του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος
(ΟΣΕ) στα Τρίκαλα. τόµ. Α’, σ. 167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κατασκευή του έργου «Ανασύσταση
της Λίµνης Κάρλας». τόµ. Α’, σ. 281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 291,
312, 355. 357, 367, 396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 581, 642-644,
661, 674, 626, 627, 715, 731.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 740, 778, 785, 786, 789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 945, 946, 975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµ-

βάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
1021.
Οµιλία του στη συζήτηση για τη ναυτική τραγωδία και τα
θύµατα του ναυαγίου της 26.9.2000. τόµ. Γ’, σ. 1032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειες των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 662, 666, 823, 831.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 855, 960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ένταξη στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των
έργων του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Δ’, σ. 981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». τόµ. Δ’, σ.
1026, 1031, 1035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η διαπλάτυνση της σιδηροδροµικής
γραµµής που διέρχεται µέσα από την πόλη των Τρικάλων.
τόµ. Δ’, σ. 1176.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1179, 1186.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1747.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
τον καθαρισµό του 2038. του πεδίου βολής του Στρατοπέδου «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» στις Γλαφυρές της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. τόµ. Ε’, σ. 2038.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2224, 2225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2267, 2288, 2289, 2306, 2312, 2314,
2325, 2326, 2329, 2347, 2349, 2350, 2351, 2359, 2375,
2480, 2481, 2493, 2577, 2578, 2580, 2582, 2583, 2588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που προέκυψαν µε την εφαρµογή του προεδρικού
διατάγµατος, για την αναδιάταξη των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2508, 2509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2847.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του θεσµού της επίταξης των ναυτεργατών στα βοηθητικά πλοία του Πολεµικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου µε χρήµατα
των εργοδοτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3849.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένων ουρανίου στους πολέ-
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µους Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας.
τόµ. Η’, σ. 4211, 4221.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4294.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες που αφορούν θανάτους από καρκίνο εργαζοµένων στα
στρατιωτικά εργοστάσια Βαλεστίνου και Λάρισας. τόµ. Θ’,
σ. 5033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5066, 5067, 5099, 5111, 5116, 5118,
5257, 5267, 5357, 5358, 5359, 5360, 5363, 5365, 5366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), την επίλυση των αιτηµάτων τους
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας στο επικείµενο συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για το νέο καθεστώς του βαµβακιού. τόµ. Θ’, σ. 5418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στα πολυϊατρεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 5538.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 5893, 5897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 5893,
5909, 5910, 5912, 5929, 6133, 6137-6140, 6151, 6155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση
τω αναγκαίων έργων στο λιµάνι του Δήµου Ευδήλου Ικαρίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση µε αυτό. τόµ. Ι’, σ. 6255.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8767, 8778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, για την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων
στις διασταυρώσεις της παλαιάς Εθνικής Οδού ΑθηνώνΘεσσαλονίκης στο ύψος της Φθιώτιδας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Συρίας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9116.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας, για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας του οργανωµένου εγλήµατος της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων των
Κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του
Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του».
τόµ. ΙΓ’, σ. 9128.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την καταστρατήγηση του Κανονισµού, διότι αντί να ασκείται νοµοθετικό έργο, γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, κάνοντας ερωτήσεις επίκαιρες σε θερινά τµήµατα. τόµ. ΙΔ’, σ. 291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 300, 330,
339, 340, 350, 351, 380, 381, 400, 401, 410, 411, 413,
417.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. τόµ.
ΙΔ’, σ. 549.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των
ηλικιωµένων, των ανέργων µακράς διάρκειας, για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». τόµ. ΙΔ’, σ. 560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1150, 1152, 1153, 1175,
1176, 1186. 1187, 1201, 1209, 1210, 1232, 1239, 1240.
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Φωκίδος (ΝΔ). τόµ. A’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 255, 264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 765, 766.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 891, 914.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1374.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δη-
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µογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1810.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3199.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4161.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5010, 5011, 5020. Οµιλία του στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση
και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης που απαγορεύει την κυκλοφορία στην εθνική οδό ‘Αµφισσας-Λιδορικίου στο τµήµα από ‘Αµφισσα
έως Αγία Ευθυµία λόγω των έργων βελτίωσης. τόµ. ΙΒ’, σ.
8579.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8205, 8436, 8462, 8477.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Επιστολή του περί παραιτήσεώς του από το έργο του δηµοσιογράφου στη Δηµοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης ΤV
100. τόµ. Α’, σ. 150.
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ζακύνθου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης». τόµ. Ε’, σ. 1671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’, σ. 3877.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4011, 4012, 4110, 4649, τόµ.Θ’, σ.
5175, 5397, 5693.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4390, 4391,
4392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4500.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9087, 9088, 9089, 9189, 9190.
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λακωνίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 560, 570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Eσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 702, 727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 736, 771, 777, 785, 789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 847, 855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία κέντρων Κοινωνικής
Μέριµνας στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2893.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. H’, σ. 4191, 4502, τόµ. Θ’, σ. 4822.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
της λειψυδρίας και της υφαλµύρωσης σε περιοχές της Λα-
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κωνίας. τόµ. Η’, σ. 4435, 4436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
σύνταξης από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) σε γυναίκες αγρότισσες, οι σύζυγοι των οποίων εργάστηκαν και συνταξιοδοτήθηκαν στην Αµερική. τόµ. Θ’, σ.
5131.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της προβλεπόµενης από τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδότησης στους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία γραφείων του Ταµείου Εµπόρων Βιοτεχνών Ελλάδας
(ΤΕΒΕ) στους Μολάους και το Γύθειο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8578.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο νοµό Λακωνίας από την εγκατάσταση ανεµογεννητριών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
στους πολύτεκνους από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων των οικογενειακών επιδοµάτων των ισοβίων συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9458.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των
ηλικιωµένων, των ανέργων µακράς διάρκειας, για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». τόµ. ΙΔ’, σ. 555, 572.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λακωνίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1721, 1722, 1809.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2211, 2225, 2226.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και την ίδρυση τµηµάτων στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3695.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4028, τόµ. Θ’, σ. 5493.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των

ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4241, 4252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, του νέου Μουσείου της
Σπάρτης. τόµ. Θ’, σ. 4936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5598, τόµ.
Ι’, σ. 5896, 5897, 6136, 6344, 6345, 6379, 6400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην κατασκευή του αντιπληµµυρικού έργου του Βορβά και του αρδευτικού της Γλυκόβρυσης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8970.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9550, 9551, 9559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
667.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 889.
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Δράµας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς του από τη θέση του βοηθού Νοµάρχη του Νοµαρχιακού Διαµερίσµατος Δράµας. τόµ. Α’, σ. 60.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 537.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 869.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος TAXIS για την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2615.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3188.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 200-203, 233, 258, 259, 292, 293, 295,
269, 270.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Β’ ΑΘηνών (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στις εργατικές κατοικίες του Νοµού Αττι-
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κής, από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ. Α’, σ.
168.
Οµιλία της` σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των κινητικά αναπήρων πολιτών από το διαγωνισµό του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). τόµ. Α’, σ. 236.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη µη
αναγραφή του Θρησκεύµατος και άλλων στοιχείων στις αστυνοµικές ταυτότητες. τόµ. Α’, σ. 344.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 12,13, 42, 59, 69, 70, 72, 83, 88,
97, 102, 115, 118.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 128, 148, 151.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’, σ.
275.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 294.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικώς µε την εκπαίδευση των πληρωµάτων για τα ελικόπτερα παντός καιρού
«SUPER PUMA». τόµ. Δ’, σ. 699.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της, επ’ αόριστον, κράτησης αλλοδαπών
στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1220.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
της ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3532.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την µετεγκατάσταση του Ιπποδρόµου
από την Καλλιθέα στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5574.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό γυναικών από τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων
Δυνάµεων. τόµ. Ι’, σ. 5750.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5816.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’, σ. 6111.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής της ασυλίας. τόµ.
Ι’, σ. 6378, 6388.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6383.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
τόµ. Ι’, σ. 6480.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7854,
7886, 7887, 7904, 8069.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7992.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8214, 8429, 8442, 8443, 8462, 8466, 8483, 8484.

Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Πολυµερούς Συµφωνίας χρησιµοποίησης του πεδίου βολής βληµάτων του ΝΑΤΟ (Πεδίο Βολής Κρήτης-Π.Β.Κ.) εις τον όρµο
Σούδας-Κρήτη». τόµ. ΙΓ’, σ. 9103.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου ‘Αµυνας
της Δηµοκρατίας της Λεττονίας για την ανάπτυξη σχέσεων
στον τοµέα της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών». τόµ. ΙΓ’, σ. 9108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
188, 190, 193, 194, 195.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των
ηλικιωµένων, των ανέργων µακράς διάρκειας, για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». τόµ. ΙΔ’, σ. 552, 567.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 782-785, 800, 804, 816,
817.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 842, 866, 874.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χανίων (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 123, 147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’,
σ. 271, 280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1106, 1117.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµνουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6672, 6687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9054, 9056, 9141, 9142, 9181, 9195,
9196.
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ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 50.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 41, 91.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 225.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2723, 2765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκηση και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3028.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3789, τόµ. Η’, σ. 4573, τόµ. Θ’, σ. 5148,
5391, τόµ. Ι’,σ. 5971, 6191, 6192.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4360, 4361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9157.
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηρακλείου (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 412, 460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας

και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 538.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 869, 870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων Τσικουδιάς κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2640.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3480, 3494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3590.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 3919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
αγροτών του Νοµού Ηρακλείου από τη στρεµµατική επιδότηση της σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
της Υπουργού, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Κρήτη
που αφορούν τους κατοίκους των Ζωνιανών Κρήτης. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9212.
ΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κορινθίας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 61.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 761, 762.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3282.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Διώρυγας της Κορίνθου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8618, 8623, 8629,
8630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
649.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Έβρου (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 334.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3311.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση σε διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, του Νοσοκοµείου Διδυµοτείου Έβρου. τόµ. Ι’, σ. 6109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου προς την Αλεξανδρούπολη και της γραµµής υπερψηλής τάσης από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
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«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
119, 120, 170, 185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 245.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειες των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 659, 822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’,
σ. 5470, τόµ. Ι’, σ. 5778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6387.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4321, 4322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
695.
ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κέρκυρας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της οικογένειας και την επίλυση του
δηµογραφικού προβλήµατος. τόµ. Α’, σ. 279, 280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση και οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εγγύησης καταθέσεων
και τροποποίηση και συµπλήρωση Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος». τόµ. Α’, σ. 462, 489, 496, 498, 499.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 847, 848, 850, 851, 856, 868, 871.
Οµιλία του στο Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’,
σ. 979.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε
να εφαρµοσθούν οι δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν
τους απολυµένους από την αµερικανική βάση Γουρνών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 1867.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στη Διώρυγα της Κορίνθου, την παραµονή της εταιρείας στον έλεγχο του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2893, 2894.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3101, 3120, 3214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό των Στατιστικών Υπηρεσιών
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4202.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ. 4326,
4357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εισαγωγή της Αγροτικής Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. τόµ. Η’, σ. 4436, 4437.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη του τρίχρονου στη Μυτιλήνη, τη
διερεύνηση τυχόν ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5800, 5801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της µελέτης και της κατασκευής βιολογικού καθαρισµού Κυπαρισσίας. τόµ. Ι’, σ. 5836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και
του Αρείου Πάγου για την καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος και στους δύο συζύγους. τόµ. Ι’, σ. 6044, 6045.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς τον συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8174, 8175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8818.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους
προέδρους και δηµάρχους των καργηθέντων Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων του επιδόµατος και της σύνταξης στις πολύτεκνες µητέρες, ανεξάρτητα
από το εισόδηµά τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9538, 9539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 197, 215, 225, 226, 245, 249, 250, 280,
281, 282, 292, 294, 357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης, των διατάξεων που συµπληρώθηκαν µε τροπολογίες και ενσωµατώθηκαν ως οκτώ επιπλέον άρθρα, καθώς και των υπολοίπων τροπολο-
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γίων και άρθρων, του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ.
Εθνικής Οικονοµίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 233.
Ε
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 84.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης
στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Ζ’, σ. 3640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή στη
φορολογία φυσικών προσώπων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4199.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 911.
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1039, 1040, 1041, 1053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακίνηση
και διάθεση επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, στη
χωµατερή των ‘Ανω Λιοσίων. τόµ. Ε’, σ. 2017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των τοξικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Κέντρων Πληροφόρησης στους υγρότοπους διεθνούς σηµασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2787, 2788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, να επιλύσει το πρόβληµα της οικιστικής δόµησης της πόλης της Ναυπάκτου. τόµ. Η’, σ. 4438,
4439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο των πηγών εκποµπής
διοξινών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4849, 4850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράνοµη και επικίνδυνη διακίνηση τοξικών αποβλήτων από την εταιρεία CINAR A.E. τόµ. Θ’, σ. 5232, 5233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µεταφορά επικίνδυνων τοξικών ουσιών, µέσω του λιµανιού της Κορίνθου από την εταιρεία CINAR A.E. κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6011.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
τόµ. Ι’, σ. 6483, 6492, 6495, 6496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της καταβολής του προστίµου που επέβαλε το Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο για τη χωµατερή του Κουρουπητού στα Χαντά.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, προκειµένου να αναθεωρήσει το Προεδρικό Διάταγµα 84/84, προκειµένου να αδειοδοτηθούν µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο
στην Αττική. τόµ. ΙΓ’, σ. 9010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 538, 539, 577, 584, 589, 590, 592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1178,
1179, 1202, 1203.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 109, 111.
Οµιλία του επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση
των πανεπιστηµιακών πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήµια των άλλων δεκατεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 136, 151, 167, 170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’, σ. 278.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της λειτουργίας του Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 657, 658.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µαταίωση της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών
της ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης. τόµ. Δ’, σ. 703, 710, 713.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 993, 995, 1004, 1005, 1007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράνοµη λειτουργία τζαµών και ευκτήριων οίκων στην Αθήνα
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1503, 1504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
της διαδικασίας ελέγχου και αναγνώρισης των πτυχίων του
εξωτερικού από το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). τόµ. Ε’, σ.
1578, 1579.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη νοµοθετική ρύθµιση, που αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχιούχων ιατρικών σχολών της αλλοδαπής.
τόµ. Ε’, σ. 1694, 1695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το οξύτατο
πρόβληµα στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1695.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1848-1850, 1854, 1855, 1856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2174, 2175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα διδασκαλίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της αντιστασιακής και κοινωνικής δράσης κατά τη χρονική περίοδο
1941-44 των Μητροπολιτών Αντωνίου Ηλείας και Ιωακείµ
Κοζάνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2175, 2176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, των
κρατών-µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την εισαγωγή «Ηµέρα του Ολοκαυτώµατος» στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. τόµ. ΣΤ’, σ. 2300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, λόγω των
εξαγγελιών του Υπουργού Υγείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, που
διέπει την Εθνική Βιβλιοθήκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2790.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για µεταγραφή των φοιτητών που σπουδάζουν στα πανεπιστηµία
της Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3642, 3643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και την ίδρυση τµηµάτων στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3695, 3696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αστυνόµευσης στα σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής. τόµ.
Η’, σ. 4644, 4645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρέµβαση του Υπουργού Παιδείας στη δικαστική υπόθεση δίωξης
καθηγητών. τόµ. Θ’, σ. 4999, 5000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6264, 6278, 6281, 6453, 6454, 6455, 6456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Αργολίδος από τη χωροθέτηση των Σχολών του
νεοσύστατου Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. Ι’, σ.
6475, 6476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη. τόµ. Ι’, σ.
6599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διορισµό
εκπαιδευτικών µουσικής αγωγής στα δηµόσια σχολεία. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7917.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνικός Διάλογος
για την Παιδεία και συγκρότηση Σχετικών Επιτροπών». τόµ.
ΙΒ’, σ. 7926, 7927, 7928, 7932, 7933.
Ανακοινώνεται η έγκλησή του από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».

τόµ. ΙΒ’, σ. 8207, 8216, 8232, 8428, 8433, 8440, 8441,
8445, 8462, 8474, 8481, 8482, 8483, 8485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, τη χωροταξική κατανοµή και λειτουργία των σχολών στους υπόλοιπους νοµούς
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 785, 791, 798, 799,
809, 810, 816, 817.
Ζ
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Έβρου (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 80.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εγγύησης καταθέσεων και
τροποποίηση και συµπλήρωση Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος». τόµ. Α’, σ. 456.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας να κηρυχθεί η περιοχή ΔαδιάςΛευκίµης-Σουφλίου ως Εθνικό Πάρκο. τόµ. ΙΓ’, σ. 8756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 419, 477, 499525-530, 577, 578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 525-530.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηλείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το άνοιγµα
των κλειστών επαγγελµάτων, τις προϋποθέσεις χορήγησης
αδειών ταξί. τόµ. Α’, σ. 250, 251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική βοήθεια για την ανασυγκρότηση της Γιουγκοσλαβίας,
την αποκατάσταση του οδικού άξονα 10 και της γραµµής
των σιδηροδρόµων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της HELEXPO, την παραχώρηση της διοίκησής της
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1498.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3334.
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτού Μαγνησίας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.

168
Αποδοχή παραιτήσεώς της από τη θέση της Υφυπουργού
Εθνικής Οικονοµίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
12.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 29.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3070.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυνίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ. 5756.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6384.
Οµιλία της στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8782.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λαρίσης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικα µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1508.
Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2186.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2865, 2866, 2867.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3238. Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 417.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοοίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µεταφορά
σε µονάδα της Λάρισας οχηµάτων της ελληνικής δύναµης
στο Κόσοβο για ανακατασκευή κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4737.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για τους ανέργους του νοµού Λάρισας. τόµ. Ι’, σ. 6512.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξαγορά από τον
ΟΤΕ του 20% της Σερβικής TELEKOM. τόµ. ΙΓ’, σ. 9017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 830, 861.
Θ

ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Φωκίδος (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και
Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη διαχείριση των πόρων
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. τόµ. Α’, σ. 192, 193.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1558,
1559, 1560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος των
παιδιών των φαναριών». τόµ. Ε’, σ. 1793, 1794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ.
1795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης των υδάτινων πόρων
και της υποχώρησης του υδροφόρου ορίζοντα στην κεντρική Μακεδονία. τόµ. Ε’, σ. 1837, 1838.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2544,
2552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταλήψεις των ιατρικών σχολών της χώρας, λόγω αλλαγής στον
τρόπο χορήγησης των ιατρικών ειδικοτήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2742, 2743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία κέντρων Κοινωνικής
Μέριµνας στο Νοµό Λακωνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2892,
2893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της µόλυνσης που προκάλεσαν
οι βοµβαρδισµοί του ΝΑΤΟ, στη Γιουγκοσλαβία. τόµ. Ζ’, σ.
3601, 3692.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, προκειµένου και οι νοητικά
και ψυχικά ασθενείς, να έχουν ίση µεταχείριση µε τις άλλες
κατηγορίες Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ζ’, σ. 3724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4181.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης για την επικινδυνότητα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων. τόµ. Η’, σ. 4469, 4470.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αντιµετώπιση του φαινοµένου εκµετάλλευσης των παιδιών των φαναριών. τόµ. Θ’, σ. 4801, 4802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µείωση ή την κατάργηση
των πολυτεκνικών επιδοµάτων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5037,
5038.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5585, 5589.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη του παιδιού στη Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 5832, 5833.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναθέσει στα Ευρωπαϊκά όργανα προς λύ-
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ση, το ζήτηµα της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου
στο Κοσλοντούϊ της Βουλγαρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7793, 7794.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας που αντιµετωπίζει ο κρατικός παιδικός σταθµός Κεραµεικού. τόµ. ΙΒ’, σ.
7794, 7795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Πωγωνιανής Ιωαννίνων. τόµ. ΙΒ’, σ. 8051.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την επίσπευση κατασκευής εργαστηρίων του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλίας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ». τόµ. ΙΓ’, σ.
8645, 8646.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
στους πολύτεκνους από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων των οικογενειακών επιδοµάτων των ισοβίων συντάξεων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9457, 9458.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας». τόµ. ΙΔ’, σ. 616, 621, 622.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ευβοίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3274.
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτού Αχαϊας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Εκλογή της ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13,
14. Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’,
σ. 3312.
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αχαϊας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 640.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 962.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3116.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το σχεδιασµό της Αθλητικής Προετοιµασίας για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, τη διασφάλιση της συνεργασίας µε τις αθλητικές οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5794.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1109,
1112, 1174, 1181, 1183, 1205, 1206, 1222, 1224.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αργολίδος (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
1963. Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της
αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 2113, 2126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Αργολίδος από τη χωροθέτηση των Σχολών του
νεοσύστατου Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. Ι’, σ.
6476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8181.
Ι
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λασηθίου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 719.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 947, 958.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ε’, σ.
1716, 1717.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3316.
Οµιλία του σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων που
θα διατεθούν στην επί της αρχής συζήτηση των αναθωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3829, 3830, τόµ Η’, σ. 4111, 4112,
4551, 4553, 4554, 4653, τόµ. Θ’, σ. 4918, 5166, 5167,
5213, 5482, τόµ. Ι’, σ. 5710, 5712, 5735, 5738, 5954,
5955-5957, 5984, 6030, 6031, 6197.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4317, 4318.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4378-4380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5611, Ι’,
σ. 6146, 6147, 6148, 6153, 6155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας, για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
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της τροµοκρατίας του οργανωµένου εγλήµατος της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9153, 9154, 9186, 9194, 9195.
Κ
ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
το Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης για τη συγχώνευση των
Νοµών Ηλείας και Αχαϊας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για αναδιάταξη του Διοικητικού Χάρτη της
Χώρας. τόµ. Α’, σ. 179, 180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον τύπο αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης
να εφαρµόσει αναδροµικά την κατάργηση του άρθρου 19
του Κώδικα Ιθαγένειας. τόµ. Α’, σ. 443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προσδιορισµό του αρµοδίου κρατικού οργάνου, για την έκδοση και
εκτέλεση πράξεων κατεδαφίσεων αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις. τόµ. Ε’, σ. 1954, 1955.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3586,
3587, 3588.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. τόµ. Ζ’, σ. 3701, 3710, 3711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν
από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου στο Νοµό Μεσσηνίας.
τόµ. Η’, σ. 4154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης σε ότι αφορά το προεδρικό διάταγµα για
τη «γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης του έργου ανάδειξης της νήσου Σαπιέντζα, στις ακτές της Μεθώνης.
τόµ. Ι’, σ. 6249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των απολυµένων επιµελητών εισπράξεων του ταµείου Εµπόρων Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ). τόµ. Ι’, σ. 6250, 6251.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6521, 6532.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για

τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8764, 8774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβαθµισµένη εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις εκδηλώσεις µνήµης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8871, 8872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας
στα νησιά των Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9209, 9211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για επίλυση του προβλήµατος της έλλειψης νερού στην Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9209, 9211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δηλώσεις
της Υπουργού, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Κρήτη
που αφορούν τους κατοίκους των Ζωνιανών Κρήτης. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9212.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9551, 9559, 9560, 9562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1044, 1051, 1052, 1056, 1060, 1061, 1070,
1076, 1083, 1095, 1097, 1099.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Εκλογή του ως Προέδρου της Βουλής της Ι’ Περιόδου
της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής και εναρκτήριος λόγος του.
τόµ. Α’, σ. 7.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε τον τρόπο κατάρτισης του καταλόγου των οµιλητών και το χρόνο οµιλίας
κατά τη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της
Κυβέρνησης. τόµ. Α’, σ. 15, 23.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη διαχείριση των πόρων
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. τόµ. Α’, σ. 193.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 381.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής (άρθρα 142
και 143). τόµ. Β’, σ. 427, 428.
Οµιλία του σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 707.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Πολιτισµού: «‘Ιδρυση Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». τόµ. Γ’, σ. 862.
Οµιλία του στη συζήτηση για τη ναυτική τραγωδία και τα
θύµατα του ναυαγίου της 26.9.2000. τόµ. Γ’, σ. 1031.
Οµιλία του σχετικά µε την αρµοδιότητα της Βουλής στον
ορισµό προσώπων από τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς.
τόµ. Δ’, σ. 629.
Οµιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν
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των Ελλήνων Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων του
2000. τόµ. Δ’, σ. 836, 838.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 951-956.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1187.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραλυµπιονικών των Παραλυµπιακών
Αγώνων του 2000. τόµ. Ε’, σ. 2095, 2098.
Οµιλία του για την επέτειο του πολυτεχνείου. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2180.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της συµπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωµάτωση της Θράκης στον
Κορµό του Ελληνικού Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2555.
Οµιλία του σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων που
θα διατεθούν στην επί της αρχής συζήτηση των αναθωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766, 3767.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» και των τροπολογιών αυτού. τόµ.
Η’, σ. 4478, 4479, 4480.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ. 5751.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5962-5964, 6744, 6746,
6747, 6748, 6750, 6752.
Οµιλία του επί διαδικαστικών θεµάτων στην προ της ψηφοφορίας συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6728, 6745-6755.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς τον συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8171-8175.
Οµιλία του σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 132 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ’, σ. 8758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8933, 89528955.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαγραφή επίκαιρης ερώτησης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8966, 8967, 8968.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».
τόµ. ΙΓ’, σ. 8972, 8973.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης, των διατάξεων που συµπληρώθηκαν µε τροπολογίες και ενσωµατώθηκαν ως οκτώ επιπλέον άρθρα, καθώς και των υπολοίπων τροπολογίων και άρθρων, του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ.
Εθνικής Οικονοµίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 232, 233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την καταστρατήγηση του Κανονισµού, διότι αντί να ασκείται νοµοθετικό έργο, γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, κάνοντας ερωτήσεις επίκαιρες σε θερινά τµήµατα. τόµ. ΙΔ’, σ. 291.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο χρησιµοποίησης και εφαρµογής του Κανονισµού της
Βουλής από το Προεδρείο της, για τον καθορισµό του χρόνου οµιλίας των βουλευτών στο συζητούµενο νοµοσχέδιο

του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά.... και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 406.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο εφαρµογής του κανονισµού από τον Προεδρεύοντα,
να αφαιρέσει τον λόγο σε οµιλητή του Βήµατος και να διακόψει τη συνεδρίαση του συζητούµενου νοµοσχεδίου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
«Συγχώνευση τόµ. ΙΔ’, σ. 440.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. ΙΔ’, σ. 440, 441, 442, 443.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. τόµ.
ΙΔ’, σ. 547.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης. τόµ. ΙΔ’, σ. 676, 677.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης... της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 714, 715.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 169.
Οµιλία του επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση
των πανεπιστηµιακών πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήµια των άλλων δεκατεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 400, 447, 459,
463, 470, 473, 483, 494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 601, 684, 721.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα χρέη των
νοσοκοµείων προς τις φαρµακοβιοµηχανίες. τόµ. Δ’, σ.
697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Οργανισµού Διαχείρησης Πόρων Υγείας (ΟΛΙΠΥ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1368, 1369, 1515, τόµ. ΣΤ’, σ. 2547.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1558.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας/δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1593-1596, 1603, 1604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος των
παιδιών των φαναριών». τόµ. Ε’, σ. 1794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2985.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2395.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της
δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2416.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας. τόµ. Ζ’, σ. 3578.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων, λόγω έλλειψης Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας στο Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βούλας.
τόµ. Ζ’, σ. 3723.
Οµιλία του για την εγκληµατική επίθεση κατά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Β. Μιχαλολιάκου. τόµ. Η’, σ.
3940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3964, 4169-4171, 4172, 4185,
4190, 4191, 4478, 4479, 4482, 4509, 4513, 4514, τόµ.
Θ’, σ. 4813, 4826, 4827, 4834, 4837, 4838.
Οµιλία του επί της προτάσεως για την αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και
Πρόνοιας «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». τόµ. Η’, σ. 3971, 3972.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» και των τροπολογιών αυτού. τόµ.
Η’, σ. 4478, 4479.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5403.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5587, 5591.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε ότι αφορά τη στελέχωση, τη λειτουργία και την κάλυψη σε επείγουσες αεροµεταφορές του Κέντρου Υγείας της ‘Ανδρου. τόµ. Ι’, σ. 6290.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8559, 8563, 8566.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη χρήση τρίτης ηµέρας συνεδρίασης, για τη συζήτηση των τροπολογιών και προσθηκών σε άρθρα, του νοµοσχεδίου του Υπ.
Υγείας και Πρόνοιας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8959, 8960.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».
τόµ. ΙΓ’, σ. 8972, 8973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8983, 8984,
8987, 8988, 8989.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 274, 275, 287.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση
θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 411, 462.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 518.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 595.
Οµιλία της στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 711.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 991, 1002.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1843, 1844.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2121.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5807.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5841, 5852.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6678.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 663.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 800.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 877.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αναγραφή ή όχι του Θρησκεύµατος
και άλλων στοιχείων στις αστυνοµικές ταυτότητες. τόµ. Α’,
σ. 350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 103, 104, 113.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Περί κυρώσεως της υπ’ αρ. 58861/ΥΠΕ/1/100003/1/
ν.2601/98/9-11-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση
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της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν.
2601/98» κοινής υπουργικής απόφασης». τόµ. Θ’, σ. 4975.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία ιατροδικαστικής Υπηρεσίας
στο Νοµό Καβάλας. τόµ. Ι’, σ. 6229.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς ασθενών από τη Νήσο Θάσο στα
Νοσοκοµεία της Καβάλας και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ.
6548.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις παρατυπίες εις βάρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας κατά την τέλεση των εγκαινίων των αεροδροµίου των Σπάτων. τόµ. ΙΒ’, σ. 8160.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κεφαλληνίας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραίτηση της Διοίκησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(ΔΕΗ). τόµ. Α’, σ. 445, 446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση συµπλήρωσης της θέσεως του διευθύνοντος συµβούλου στα «Ελληνικά Πετρέλαια» και στη «Δηµόσια Επιχείρηση Παραγωγής Αερίου». τόµ. Δ’, σ. 695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της χαρτοβιοµηχανίας «SOFTEX», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1798, 1799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στις διαδικασίες οριοθέτησης της Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο Νοµό Μεσσηνίας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2176, 2177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα µεταλεία της πολυεθνικής TVX στη Χαλκιδική, την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2743, 2744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης του στελεχιακού δυναµικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η.) κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2891, 2892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες κατά του Διοικητή της Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) σε σχέση µε την «Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος (ΑΕΕΧ)» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2964,
2965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ, για επέκταση των εγκαταστάσεών
της στην Ελευσίνα. τόµ. Ζ’, σ. 3853, 3854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Θριάσιο Πεδίο από τη σχεδιαζόµενη επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. τόµ. Η’, σ. 4201, 4202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακάλυψη πλακιδίων πλουτωνίου στην περιοχή Κουρί Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λαθραία
διακίνηση ραδιενεργών υλικών. τόµ. Η’, σ. 4645, 4646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για καθιέρωση από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) µειωµένου τιµολογίου για τους σεισµοπαθείς. τόµ. Θ’, σ. 5032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στον Ελληνικό Οργα-

νισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), την επίλυση των αιτηµάτων τους
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5134, 5135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία των Λουτρών Κυλλήνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης του κλάδου της γουνοποιϊας. τόµ. Θ’, σ. 5341,
5342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(Δ.Ε.Η.) να διακόψει την παροχή ρεύµατος στους καταυλισµούς των σεισµοπλήκτων στην Μεταµόρφωση Αττικής
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί στους εργαζόµενους στην «ΛΑΡΚΟ», η
πρόθεση της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6170, 6171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συρρίκνωση της εταιρείας «Αθηναϊκή Χαρτοποϊα (SOFTEX)», τις
απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων, στα εργοστάσια της Αθηναϊκής Χαρτοποϊας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7940, 7941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του Ατµοηλεκτρικού Σταθµού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7945, 7946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8722, 8741, 8742, 8818, 8915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο νοµό Λακωνίας από την εγκατάσταση ανεµογεννητριών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8874, 8875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου προς την Αλεξανδρούπολη και της γραµµής υπερψηλής τάσης από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
του υδροηλεκτρικού έργου Τεµένους-Παρανεστίου του Νοµού Δράµας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ). τόµ. ΙΓ’, σ. 9178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ηλεκτροδότησης των καταυλισµών των σεισµοπλήκτων της Αττικής. τόµ. ΙΓ’, σ. 9541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
652, 653, 672, 673, 761.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Φθιώτιδος (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 701, 702, 729.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας για παράταση της προθεσµίας
για την περάτωση και παραλαβή των έργων πρόληψης των
δασικών πυρκαγιών. τόµ. Δ’, σ. 1169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονο-
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µίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1345.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος TAXIS για την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2616.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3118.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3648.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4281.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6669.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβασης 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
702.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 739, 772, 777, 789.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1266, 1279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2070, τόµ. ΣΤ’, σ.
2144, 2149, 2160, 2161.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα την ύπαρξη απαξιωµένου τηλεπικοινωνιακού υλικού στις αποθήκες του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.). τόµ. Η’, σ. 4740.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5545, 5557.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξαγορά από τον
ΟΤΕ του 20% της Σερβικής TELEKOM. τόµ. ΙΓ’, σ. 9015,

9025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 310, 385,
404, 411, 418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 587.
ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 98.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 139, 150, 151, 154, 169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’,
σ. 281.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της λειτουργίας του Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 657, 658.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µαταίωση της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών
της ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης. τόµ. Δ’, σ. 705, 712.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 996, 1006, 1007.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1850, 1856.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των κατοίκων των
Αντικυθήρων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2669.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6267, 6269, 6280, 6429, 6436, 6440, 6448.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνικός Διάλογος
για την Παιδεία και συγκρότηση Σχετικών Επιτροπών». τόµ.
ΙΒ’, σ. 7928, 7933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8221, 8432, 8441, 8445, 8461, 8462, 8476,
8480, 8481, 8483, 8484.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
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3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 28.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 222, 231, 236, 267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1941, 1942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των δικαιούχων τριών πολυκατοικιών στη Μεταµόρφωση, που κατέρρευσαν κατά το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. τόµ. Ε’, σ. 2015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2970.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5842, 5853.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να δοθούν δωρεάν διαµερίσµατα
στους ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών της Μεταµόρφωσης
Αττικής, που κατέρρευσαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. ΙΓ’, σ. 9012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9082, 9083, 9160, 9161, 9165, 9184,
9192.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού του θέµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9093.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΚΚΕ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 135.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να παραµείνει το έργο της αεροδιακοµηδής ασθενών και τραυµατιών για λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου ‘Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Α’, σ. 185.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πληροφορίες αναφερόµενες σε αποθήκευση επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από το πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας στο Νοµό
Γρεβενών. τόµ. Α’, σ. 245.

Οµιλία της σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα δηµιουργηθεί µε την επέκταση του διϋλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο Πεδίο
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 448, 449.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 10, 44, 58, 63, 69, 70, 72, 75, 76,
78, 88, 95, 101, 113, 119, 120.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 782.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 902, 947, 955, 974.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
986, 988.
Οµιλία της σε αναφορά, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την επισκευή των ζηµιών που προκλήθηκαν από τους σεισµούς στις 7.9.1999, στα δηµοτικά σχολεία της Νέας Ιωνίας Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 595.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στις συνεδριάσεις της επιτροπής αγώνα
κατά των επεκτάσεων της «ΠΕΤΡΟΛΑ» στην Ελευσίνα. τόµ.
Δ’, σ. 694.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων, τα οποία δηµιουργούν στους κατοίκους
τα αδρανή λατοµεία Σχιστού Κορυδαλλού. τόµ. Δ’, σ. 1262.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του ‘Αλσους Ριζάρη στο «‘Ιδρυµα Βασίλη και Ελίζας
Γουλανδρή» για την ανέγερση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1579.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1705, 1817, 1819,
1897, 1898, 1926, 1930, 1935, 1940.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του Νοσοκοµείου «ΜΕΤΑΞΑ», λόγω της έλλειψης τεχνολογικής υποδοµής και προσωπικού. τόµ. Ε’, σ.
1796.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε
να εφαρµοσθούν οι δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν
τους απολυµένους από την αµερικανική βάση Γουρνών Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 1868.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν τα κτίρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) Αθήνας από τον περσινό σεισµό. τόµ. ΣΤ’, σ. 2206.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στη Δυτική Αττική, η καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2407.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη και
καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος και του προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και
λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας
Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.E.C.I.)
για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος».

176
τόµ. ΣΤ’, σ. 2514.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3235
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
της ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3532
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για µεταγραφή των φοιτητών που σπουδάζουν στα πανεπιστηµία
της Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3642.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3828, τόµ. Η’, σ. 4558, τόµ. Θ’, σ. 4867,
4868, 5215, 5216, 5395
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’, σ.
3866, 3867, 3868.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση των Ελλήνων δηµοσιογράφων για τους ενδεχόµενους κινδύνους στην υγεία τους, κατά τις αποστολές τους
στο Κόσσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3908, 3909.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Θριάσιο Πεδίο από τη σχεδιαζόµενη επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. τόµ. Η’, σ. 4202.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένων ουρανίου στους πολέµους Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας.
τόµ. Η’, σ. 4210, 4214, 4220.
Οµιλία της επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4361.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση δηµόσιας έκτασης από το «Κτήµα Οµορφοκλησσιάς» για την κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Θ’, σ. 5231.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(Δ.Ε.Η.) να διακόψει την παροχή ρεύµατος στους καταυλισµούς των σεισµοπλήκτων στην Μεταµόρφωση Αττικής
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5668.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του κωπηλατοδροµίου, για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων στην περιοχή του Σχοινιά κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5833, 5834.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής της ασυλίας. τόµ. Ι’, σ. 6111.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ΚρατώνΜελών της αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
αφ’ετέρου µετά της Τελικής Πράξης». τόµ. Ι’, σ. 6322,
6323.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας ‘Εδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ανασυγρότησης».
τόµ. Ι’, σ. 6323, 6324.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής για άρση της Βουλευτικής της ασυλίας. τόµ. Ι’,
σ. 6378, 6388.
Οµιλία της σε αναφορά, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας που αντιµετωπίζει ο κρατικός παιδικός σταθµός Κεραµεικού. τόµ. ΙΒ’, σ.
7794.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7853,

7869.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ενεργήσει, ώστε να δοθεί λύση µε
τους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατουµένους στην Τουρκία. τόµ. ΙΒ’, σ. 7943.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων άρσης των αδικιών εις βάρος των αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Εµφυλίου Πολέµου κα
του Αντιδιδακτορικού Αγώνα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8873.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9059, 9061.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις. τόµ. ΙΓ’, σ. 9543.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων Ευρώ και
φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του Ευρώ». τόµ.
ΙΕ’, σ. 1248.
Οµιλία της στο σχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Προξενική
διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1412, 1437,
1446, 1448, 1451.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Σερρών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλωσή του ότι επιλέγει για την εκλογή του την Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 1.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 103.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ.Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 24, 30, 31.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξεως µε
θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 524-528, 529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 208.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 652-654.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονο-
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µίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µετά το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», τις ενέργειες του κρατικού µηχανισµού κατά την επιχείρηση διάσωσης
των ναυαγών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 624.
Οµιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν
των Ελλήνων Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων του
2000. τόµ. Δ’, σ. 834.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 902.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1764-1767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1885.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραλυµπιονικών των Παραλυµπιακών
Αγώνων του 2000. τόµ. Ε’, σ. 2096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2151.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της συµπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωµάτωση της Θράκης στον
Κορµό του Ελληνικού Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2558-2560.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3387.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3812, τόµ. Η’, σ. 45384541, τόµ. Θ’, σ. 5196, 5200, τόµ. ΙΑ’, σ. 6737.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση».
τόµ. Η’, σ. 4039, 4048.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4263, 4342-4346.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4409-4411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας µε ασφαλείς όρους του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών
Σπάτα. τόµ. Θ’, σ. 4997.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5292.
Ανακοινώνεται επιστολή του για τον εορτασµό της Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Ι’, σ. 5753.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κοινωνική και η οικονοµική κατάσταση της Χώ-

ρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8309, 8343.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ.
9247, 9259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
682.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του περί παραιτήσεώς του από τη θέση του υπαλλήλου της ΔΕΗ. τόµ. Α’, σ. 2.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής ‘Αρτης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 541, 571.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1228,
1240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου του 4ου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου ‘Αρτας. τόµ. Ε’, σ. 1542.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2646, 2656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2845, 2945.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4143, τοµ. Θ’, σ. 4912, 5506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του νοµού ‘Αρτας, στα προγράµµατα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ανεργία. τόµ. Η’,
σ. 4431, 4432.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. Η’, σ. 4711, 4712,
4723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την εξασφάλιση των αναγκαίων
πιστώσεων, ώστε να επιτευχθεί η οδική σύνδεση του νοµού
‘Αρτας µε τη Θεσσαλία. τόµ. ΙΓ’, σ. 8995, 8996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
625, 669, 678, 679, 680, 690, 691, 706, 717, 718, 723,
734, 739, 740, 745, 746, 753, 756, 759.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ί-
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δρυσης....της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 714, 715.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 201, 213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή των εξαγγελιών για πρόωρη συτανταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. Α’, σ. 237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 154.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 325.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 732, 746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων άµεσης εκδίκασης των ενστάσεων που αφορούν τον
τρόπο υπολογισµού του µέσου όρου παραγωγής των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1699.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2540.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3052,
3061.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3876.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4029, 4668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή κοινοτικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί στους κτηνοτρόφους. τόµ. Θ’, σ. 5572, 5573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ.
Ι’, σ. 5921, 5931, 6150, 6358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη χορήγηση αγροτικών-καλλιεργητικών δανείων από
την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Ι’, σ. 6704.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του νέου Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το βαµβάκι, τη µείωση της στρεµµατικής βαµβακοκαλλιέργειας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8398.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9221, 9231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 932, 943, 969.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (NΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή µε την οποία γνωστοποιεί ότι ετέθη εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος της Ν.Δ. τόµ. Α’, σ. 157.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής σχετικά µε
τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α’, σ. 157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 487, 492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 567.
Οµιλία του στη συζήτηση για τη ναυτική τραγωδία και τα
θύµατα του ναυαγίου της 26.9.2000. τόµ. Γ’, σ. 1032.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1047.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ’, σ. 700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τοποθετήσεις Αµερικανών εµπειρογνωµόνων σε Συνέδριο που
πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. τόµ. Δ’, σ.
1223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράνοµη λειτουργία τζαµιών και ευκτηρίων οίκων στην Αθήνα
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1720, 1721.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
1964, 1967.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του
ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 2113, 2126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκ νέου
οριοθέτηση της συνοριακής γραµµής µε την Αλβανία κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταγγελία της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών για παραπλανητική τηλεοπτική διαφήµιση της Τράπεζας
ΕUROBANK κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2859.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3315.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υ-
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πουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4296.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4560, τόµ. Θ’, σ. 5511, τόµ. Ι’, σ. 5996.
Οµιλία του επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη του τρίχρονου στη Μυτιλήνη, τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5800, 5801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των αδειών των ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Ι’, σ. 6474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα
προστασίας του Τύπου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αφορούν την έναρξη παρουσίας του τηλεοπτικού τηλεπαιγνιδιού «Μεγάλου Αδελφού» από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9013, 9014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας, για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας του οργανωµένου εγλήµατος της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων των
Κρατών που µετέχουν στην Οικονοµική Συνεργασία του
Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του».
τόµ. ΙΓ’, σ. 9128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικων οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αναδιάταξη των συνόρων
στα Βαλκάνια εις βάρος της χώρας µας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας: «Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 308, 309,

310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 438, 458.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. ΙΔ’, σ. 440, 441, 442, 443.
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προστασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 90.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
στην παροχή τιµητικών συντάξεων στους παλαίµαχους ηθοποιούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 3003.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αστυνόµευσης στα σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής. τόµ.
Η’, σ. 4644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για καθιέρωση από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) µειωµένου τιµολογίου για τους σεισµοπαθείς. τόµ. Θ’, σ. 5032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
λειψυδρίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, την ολοκλήρωση
των έργων εξασφάλισης επαρκών αποθεµάτων κ.λπ. τόµ.
Ι’, σ. 6253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για καθιέρωση από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) µειωµένου τιµολογίου για τους σεισµοπαθείς. τόµ. Θ’, σ. 5032.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασηθίου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το συνδυασµό της εφαρµογής του µέτρου για έκπτωση 50% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, από τα καθαρά έσοδα των
επιχειρήσεων, µε τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµών για τα πρώιµα κηπευτικά προϊόντα κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 5228.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 252, 263.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
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δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 326.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1982, 1997.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3085.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8512, τόµ. ΙΓ’, σ. 8729, 8730, 8738,
8739.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο εφαρµογής του κανονισµού από τον Προεδρεύοντα,
να αφαιρέσει τον λόγο σε οµιλητή του Βήµατος και να διακόψει τη συνεδρίαση του συζητούµενου νοµοσχεδίου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Συγχώνευση...Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων Τ.Ε.Ο.
Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’, σ. 439, 440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 440, 441.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2768.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4571, 4572, τόµ. Ι’, σ. 5994, 5995,
6189.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνικός Διάλογος
για την Παιδεία και συγκρότηση Σχετικών Επιτροπών». τόµ.
ΙΒ’, σ. 7921, 7931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικων οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9145, 9146.
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτς Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ’, σ. 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 5927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση

συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6580, 6581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8471, 8482.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου
Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 447.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 346, 352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 760, 761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 598, 610, 611,
612, 634, 635, 636, 643.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µαταίωση της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών
της ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης. τόµ. Δ’, σ. 700, 709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προέκυψαν µε την εφαρµογή
του νόµου για τη ρύθµιση των χρεών από τις τράπεζες. τόµ.
Ε’, σ. 1495, 1496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2589, 2590, 2591.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να λειτουργήσει πολιτικό αερδροµίο στη Λάρισα.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2668.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για διακοπή των έργων εκτροπής
του Αχελώου ποταµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2925.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3354.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4006, 4007, 4566, 4567, 4669, τόµ. Θ’,
σ. 5172, τόµ. Ι’, σ. 5704.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4335, 4356.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και

181
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4418.
Οµιλία του επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5614, τόµ.
Ι’, σ. 6390, 6401, 6406, 6409, 6410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση χρησιµοποίησης κρεατάλευρων στη διατροφή των
ζώων, την αποζηµίωση των βιοµηχανιών που παράγουν ζωοτροφές κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6647, 6685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8022, 8057, 8063, 8180.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ.
8061, τόµ. ΙΔ’, σ. 253.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8174.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8882, 8900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 62.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 390, 391,
403.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. ΙΔ’, σ. 443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 444.
ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ (ΝΟΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Περιφ. Αττικής (ΝΔ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονι-

σµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 301,
455.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4686.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6517, 6530.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1029.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Περιφ. Αττικής (ΝΔ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µαταίωση της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών
της ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης. τόµ. Δ’, σ. 702.
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 98.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αίτηµα
των ελαιοπαραγωγών να µην παρακρατηθεί η επιπλέον καταβολή των τριάντα (30) δραχµών κατά την εκκαθάριση της
επιδότησης για το λάδι. τόµ. Ε’, σ. 1501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου της Σπουδαστικής Εστίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι) Καλαµάτας. τόµ.
Ε’, σ. 1538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
της αθλητικής υποδοµής στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στις διαδικασίες οριοθέτησης της Περιοχής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο Νοµό Μεσσηνίας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση δηµιουργίας ελαιοκοµικού µητρώου στη χώρα µας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς του Νοµού Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την προστασία των παραγωγών λαδιού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3047.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν
από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου στο Νοµό Μεσσηνίας.
τόµ. Η’, σ. 4154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το σχεδιασµό
ανάπτυξης του κλάδου της ανθοκοµίας στην περιοχή Τριφυλίας του νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Θ’, σ. 4938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων προστασίας και αξιοποίησης του ποταµού Νέδα. τόµ.
Θ’, σ. 5031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης από το λιµάνι της Καλαµάτας του πλοίου «ΕΛ ΝΤΟΡ», το οποίο είναι φορτωµένο µε επικίνδυνο
φορτίο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της µελέτης και της κατασκευής βιολογικού καθαρισµού Κυπαρισσίας. τόµ. Ι’, σ. 5836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης του έργου ανάδειξης της νήσου Σαπιέντζα, στις ακτές της Μεθώνης.
τόµ. Ι’, σ. 6249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και στελέχωση του Κέντρου Υγείας
Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας. τόµ. Ι’, σ. 6701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση
εκτέλεσης, µε υπεραστικά λεωφορεία, δροµολογίων από
την Καλαµάτα προς τα Ιωάννινα. τόµ. ΙΒ’, σ. 7879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του τρόπου καταβολής της επιδότησης του ελαιόλαδου, µέσω τραπεζικού λογαριασµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 7941, 7942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, τη χωροταξική κατανοµή και λειτουργία των σχολών στους υπόλοιπους νοµούς
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δηµοτικού
Σχολείου Στούπας Μεσσηνίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8397.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των µέτρων για τα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής οικονοµίας και τους νέους αγρότες. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9099.
ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. ΙΕ’, σ. 1243.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 63.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 295,
392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 780, 786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 837, 849, 856, 859.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 917, 936, 978, 979.
Επιστολή του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη περί διαγραφής
του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Γ’,
σ. 1001.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 677, 679, 827, 831.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 858, 871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1107, 1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1510, 1515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2280, 2281, 2282, 2323, 2324, 2327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2728, 2769, 2770, 2844,
2847, 2944, 2969, 2974.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής (άρθρο 85
παρ. 5). τόµ. ΣΤ’, σ. 2797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκηση και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3025.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου και Πρωτοδικείων στο Νοµό Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ.
3644.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3786, 3787, τόµ. Η’, σ. 4142, 4143,
4655, τόµ. Θ’, σ. 4872, 4873, 4874, 5173, 5174, 5511,
5696, τοµ. Ι’, σ. 5997, 6216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµα-
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τος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3984, 4504, τόµ. Θ’, σ.
4820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό των Στατιστικών Υπηρεσιών
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
του κληροδοτήµατος «ΤΑΣΟΥΛΑ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάληψη
από την Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» της ανέγερσης των κτιρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των
Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του Ατµοηλεκτρικού Σταθµού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Φλώρινα κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8024, 8189.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΒ’, σ. 8211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή
του στην Εύβοια προεκλογικά. τόµ. ΙΓ’, σ. 8837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας
στα νησιά των Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για επίλυση του προβλήµατος της έλλειψης νερού στην Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 23, 24, 52, 53, 56, 64, 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 210, 211, 247, 248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 303, 305,
306, 307, 393, 394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 445, 446, 447, 455-457.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 16, 18, 49, 57, 62, 63, 66, 74, 76,
79, 85, 93, 95, 102, 109, 110, 111, 115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 868.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εφαρµόσει τις διοικητικές αποφάσεις, που αφορούν τους απολυµένους των αµερικανικών βάσεων στην
Ελλάδα. τόµ. Δ’, σ. 593, 594.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 850, 861-863, 875, 876,
963, 964, 965, 967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1936, 1939, 1940.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ως έδρας της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κρήτης των Χανίων Κρήτης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2242.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4574 τόµ. Θ’, σ. 5241, 5242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1159, 1160, 1161, 1177,
1178, τόµ. ΙΕ’, σ. 1197, 1199, 1226, 1228, 1229, 1231,
1234.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνου (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 115, 116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 362.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 608, 609.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2324, 2368, 2369, 2374, 2488, 2593.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2865, 2883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-
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σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3587,
3588, 3589, 3591.
Οµιλία του σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων που
θα διατεθούν στην επί της αρχής συζήτηση των αναθωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766, 3767,
τόµ. Η’, σ. 4023, 4571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4177, 4503, 4512, τόµ. Θ’,
σ. 488, 4818, 4819, 4829, 4834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5649, τόµ.
Ι’, σ. 5916, 5933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6676, 6686.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 933, 935, 943, 944, 968, 1019, 1020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1055, 1056, 1060, 1072, 1081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1443.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 462, 475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του αριθµού των χρηστών και των θανάτων από τα ναρκωτικά, τη βελτίωση του συστήµατος πρόληψης, θεραπείας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3983, 3984, 4505, τόµ. Θ’,
σ. 4816.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4318, 4319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
του αλκοολισµού των νέων, τη δηµιουργία κέντρων ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας

94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6652.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7982-7984, 7994.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8785, 8790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8943, 8980,
8984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 929.
ΚΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3318.
Οµιλία του επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:» Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 5777.
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ‘Αρτης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 297,
360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 136.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 319.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2359, 2361.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3230.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3801, τόµ. Η’, σ. 4063,
4090.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου να επιτρέψει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9206.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Σερρών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 693.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3331.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5545.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 6433.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6567, 6588, 6633, 6657,
6712, 6713.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8372, 8385.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8470.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εξαγορά από τον
ΟΤΕ του 20% της Σερβικής TELEKOM. τόµ. ΙΓ’, σ. 9018.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 802.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 838.
ΚΟΛΟΖΩΦ ΟΡΕΣΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΚΚΕ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Ορισµός του ως Α’ Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α’, σ. 23.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
ατυχήµατα στην Πολεµική Αεροπορία, τη λήψη µέτρων για
τη σωστή συντήρηση και έλεγχο των αεροσκαφών. τόµ. Α’,
σ. 348.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξεως µε
θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 546.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την συµφωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, να
εφαρµόσουν µια δέσµη Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. τόµ. Ε’, σ. 1922.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τον ιατρικό έλεγχο των Ελλήνων στρατιωτών που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο Κόσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3577.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3825, τόµ. Η’, σ. 4115, 4116, 4551, τόµ.
Θ’, σ. 4903, 5206, 5215, 5250, 5380, τόµ. Ι’, σ. 5984,
5985, 6032.
Οµιλία του για την εγκληµατική επίθεση κατά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Β. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ζ’, σ.
3941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας για την αποστολή στρατευσίµων οπλιτών, που υπηρετούν τη στρατιωτικής τους θητεία στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Η’, σ. 4159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4172.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στους πολέµους
Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. τόµ.
Η’, σ. 4216, 4217, 4223, 4224.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4312, 4313, 4314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των ιδιωτικών εταιρειών «παροχής προσωρινής εργασίας» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5639, τόµ.
Ι’, σ. 5922, 6342, 6355, 6387, 6390, 6401, 6404, 6408.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυνίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ. 5753.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5815.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου Παραγώγων Πλάσµατος στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης στην υλοποίηση από πλευράς των Ηνωµένων
Πολιτειών, του «Εθνικού Αντιπυραυλικού Συστήµατος»
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8370.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση
των απαραιτήτων αποχετευτικών έργων για την αποτροπή
πληµµυρών στην Β’ Περιφέρεια της Αθήνας. τόµ. Δ’, σ.
1172.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3332.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4007, 4122, 4565, 4627, τόµ. Θ’, σ.
4861, 4862, 4917, 5178, 5217, 5218, 5396, τόµ. Ι’, σ.
5713, 5987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1191.
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κερκύρας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 487, 493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 648, 692, 729.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 790.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 795, 816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2157, 2158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµ-

βάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7906,
7907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
191, 192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση,
Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1075, 1079.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τήρηση
των συµβολαίων αγοράς καπνού, µεταξύ των καπνεµπορικών εταιρειών και των παραγωγών. τόµ. Α’, σ. 378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
πλήρωσης µε ειδικό ιατρικό προσωπικό για τη λειτουργία
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Ξάνθης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 928, 944, 968, 986.
ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 99.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 254.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα αντιπληµµυρικά έργα στην Αττική κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
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Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 650.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 890.
ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 518.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας/δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1589, 1601.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1986, 1998.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3269.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7772, 7784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7868.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8548, 8565.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβασης 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8591.
ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαϊας (K.K.E.). τόµ. Α’, σ.
3.
Εκλογή του ως Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Α’, σ.
13, 14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των κενών θέσεων υγειονοµεικού προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Α’, σ. 239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 503, 532, 560, 569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 828, 846.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Πολιτισµού: «‘Ιδρυση Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». τόµ. Γ’, σ. 861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1348, 1662, 1678.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1551,
1560.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1597.
ςΟµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το οξύτατο
πρόβληµα στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1695.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές
που υπέστη ο Νοµός Κέρκυρας από τις πρόσφατες πληµµύρες, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2140.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2397.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται στα
Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Πύργου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στη Διώρυγα της Κορίνθου, την παραµονή της εταιρείας στον έλεγχο του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2894.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2902.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία της κλωστοϋφαντουργίας
«Κρητικός Α.Ε.» στο Νοµό Αχαϊας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3973, 4485, 4512, 4513,
τόµ. Θ’, σ. 4809, 4832, 4833, 4835, 4836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες στην Κόρινθο, τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4156.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στους πολέµους
Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. τόµ.
Η’, σ. 4211.
Οµιλία του επί της προτάσεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία των Λουτρών Κυλλήνης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5339.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5581.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Θ’, σ. 5631.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µεταφορά επικίνδυνων τοξικών ουσιών, µέσω του λιµανιού της Κορίνθου από την εταιρεία CINAR A.E. κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη λειτουργία της «ΑΒΥΤ Α.Ε.» (Αχαϊκή Βιοµηχανία Υψηλής
Τεχνολογίας) στη Λεύκα Πατρών, τη διασφάλιση του κρατικού χαρακτήρα της Ελληνικής Βιοµηχανίας ‘Οπλων (ΕΒΟ)
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε ό-
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λα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8384.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8586, 8566.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Διώρυγας της Κορίνθου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8627.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8938, 8956,
8977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν την αποµάκρυνση των Αµερικανών από τη στρατιωτική βάση στον ‘Αραξο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9000.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας». τόµ. ΙΔ’, σ. 613, 620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 630, 692, 719, 746, 753, 757.
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή ‘Αρτης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3276.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Ι’, σ. 6032.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8807.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
12.
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ).
τόµ. Γ’, σ. 1001.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3831, τόµ. Η’, σ. 4091, τόµ. Ι’, σ. 5975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5464, τόµ. Ι’, σ. 5775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 393.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ

Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Α’, σ. 3.
Ορισµός του ως Αναπληρωτή Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κόµµατος του Συνασπισµού της
Αριστεράς και της Προόδου. τόµ. Α’, σ. 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 78.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
για την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες καλλιεργητές του Νοµού Τρικάλων. τόµ. Α’, σ. 159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στεγαστική
αποκατάσταση των οµογενών, που ζουν στη Φαρκαδώνα
Τρικάλων. τόµ. Α’, σ. 247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 759.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναθεώρηση των περιβαλλοντικά επιζήµιων
χωροθετήσεων για την Ολυµπιάδα του 2004 στο Σχοινιά
Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 652, 653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειες των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 671, 672.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 943, 958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επισκευές
των ζηµιών που υπέστησαν τα κτίρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Αθήνας από τον περσινό σεισµό.
τόµ. Δ’, σ. 1093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1360.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1814, 1820.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου,
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Ι. Τσεκούρα, Κ. Τσίµα. τόµ. Ε’, σ. 1961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη
και καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος και του
προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης
και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο
S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». τόµ. ΣΤ’, σ. 2515, 2519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων των αναγκαίων µέτρων για τον περιορισµό της ρύπανσης των υδάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3013,
3016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη συγκράτηση των τιµών των εγχώριων κρεάτων. τόµ. ΣΤ’, σ. 3046.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3209.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Α. Βούλγαρη, Κ. Μητσοτάκη, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ζ’, σ. 3511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3522,
3526, 3533, 3583, 3584, 3587.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4078, 4537, 4538, 4550, 4585, 4608,
4609, 4610, τόµ. Θ’, σ. 4856, 5139, 5150, 5151, 5195,
5196, 5376, 5680, τόµ. Ι’, σ. 5731, 5950-5952, 6027,
6028, 6031, 6032, 6183, 6732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές της χώρας µας. τόµ. Θ’, σ. 5035.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5602, τόµ.
Ι’, σ. 5894, 5913, 5929, 6133, 6140, 6141, 6151, 6341,
6347, 6356, 6379, 6388, 6390, 6396, 6400, 6404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προγραµµατισµό των έργων για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στο χώρο του µητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί. τόµ.
Ι’, σ. 5835.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6116, 6118, 6120.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
τόµ. Ι’, σ. 6482.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνικός Διάλογος
για την Παιδεία και συγκρότηση Σχετικών Επιτροπών». τόµ.

ΙΒ’, σ. 7923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8015,
8070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8021, 8063, 8084, 8177, 8188, 8190,
8192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς τον συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8171, 8173.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Κοσσυβάκη, Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Δ. Ρέππα, Γ. Φλωρίδη. τόµ. ΙΓ’, σ. 8810.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
107, 108, 167, 176, 177, 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 474, 475, 481, 434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1010, 1017, 1027,
1028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1042, 1043, 1071, 1092, 1093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης ως προς τις προϋποθέσεις που θα απαιτούνται για την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του ιατρού. τόµ. Ε’, σ. 2013.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 944.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4270, 4271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5266.
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Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6578, 6661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8183.
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει σε βάθος,
τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν στο σηµερινό
αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’, σ. 897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2708, 2795, 2932, 2948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6409.
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5479.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5644, τόµ.
Ι’, σ. 6382.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση και αναβάθµιση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας στον ‘Αγιο Κοσµά. τόµ. Ι’, σ. 6046.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7899.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 62.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων των αναγκαίων µέτρων για την οµαλή λειτουργία και
ασφάλεια των δροµολογίων της πορθµειακής γραµµής Ρί-

ου-Αντιρρίου. τόµ. Δ’, σ. 696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των αστυνοµικών τµηµάτων µε κοινωνικούς λειτουργούς,
ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 2011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2718.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3694.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4144, 4620, τόµ. Θ’, σ. 5390.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Θ’, σ. 4937.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων σε υπαλλήλους, εισπράκτορες του Ταµείου Ασφάλισης Εµπόρων (ΤΑΕ). τόµ. Ι’, σ. 6700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 985, 986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1380, 1381.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλεία (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
983, 997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρυθµίσεις θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 782.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4493, τόµ. Θ’, σ. 4814,
4815.
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Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8942, 8955.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1033, 1052.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 15451548, 1560, 1562, τόµ. ΣΤ’, σ. 2548-2550.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη µετεγκατάσταση εκτός κατοικηµένης περιοχής των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ε’, σ. 2039.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις οφειλές των ιδιωτικών καναλιών πανελλαδικής εµβέλειας στα ασφαλιστικά
ταµεία και σε δηµόσιους οργανισµούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 2240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2363.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί για τη χώρα µας, η δηµιουργία πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιο της Τουρκίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2440.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση νόµου για
την υλοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, το οποίο αφορά προκήρυξη δηµοψηφίσµατος
για κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 2666.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Πνευµονολογικής Μονάδας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3877.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4113, 4114, 4574, τόµ. Θ’, σ. 4874,
4875, 4911, 5170, 5240, τόµ. Ι’, σ. 5701, 5967, 5968.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης για την επικινδυνότητα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων. τόµ. Η’, σ. 4469.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αντιµετώπιση του φαινοµένου εκµετάλλευσης των παιδιών των φαναριών. τόµ. Θ’, σ. 4801.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα στον
Τύπο για διαρροή του τοξικού υγρού κλοφέν από τους κλαπέντες µετασχηµατιστές από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις
στο Μαραθώνα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρα-

τίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας, για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας του οργανωµένου εγκλήµατος της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης. τόµ. ΙΓ’, σ. 9118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9154, 9196.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απόφαση της Κυβέρνησης για µείωση του στρατιωτικού εξοπλισµού και τα
αποτελέσµατά της στην ισορροπία δυνάµεων ΕλλάδοςΤουρκίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9276.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
του έργου «‘Αρδευσης της πεδιάδας Δράµας-Καβάλα από
τα νερά του ποταµού Νέστου» στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3045.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4015, τόµ. Ι’, σ. 5973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 623, 668, 677, 680, 681, 705, 715, 716, 739, 745,
753, 756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 930.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
φαρµάκων επί πιστώσει, σε ασφαλισµένους του δηµοσίου
και των άλλων ταµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 411, 434, 446,
460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 609, 647, 648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια ε-
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πιλογής των περιοχών όπου θα ιδρυθούν νέα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, την ίδρυση Σχολής στο Νοµό Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2858.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3330.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4087, 4572, τόµ. Θ’, σ. 5493, τόµ. Ι’, σ.
5993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4487, τόµ. Θ’, σ. 4816,
4828.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5578, 5590.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6085, 6092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6456.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7984, 7995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής των καταστάσεων που ορίζουν τις ποσοστώσεις στην καλλιέργεια βάµβακος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8202.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8944, 8945,
8946, 8957, 8981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8998, 8999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 533.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας». τόµ. ΙΔ’, σ. 609, 610, 611, 619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 809, 810.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 119.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξεως µε
θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 536-541.
Οµιλία του σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές και έκφραση συλλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων κ.λπ.

τόµ. Γ’, σ. 708.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 709, 712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 722, 730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 885-888, 930-932, 947, 954, 969.
Οµιλία του στη συζήτηση για τη ναυτική τραγωδία και τα
θύµατα του ναυαγίου της 26.9.2000. τόµ. Γ’, σ. 1032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ευθύνη της Κυβέρνησης όσον αφορά τη
διερεύνηση των αιτιών για το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» στον τρόπο λειτουργίας της ακτοπλοίας του Αιγαίου
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 826, 830.
Οµιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν
των Ελλήνων Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων του
2000. τόµ. Δ’, σ. 835.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 851, 856, 961, 965, 966,
968.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 15481551, τόµ. ΣΤ’, σ. 2550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1891.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραλυµπιονικών των Παραλυµπιακών
Αγώνων του 2000. τόµ. Ε’, σ. 2097.
Οµιλία του για την επέτειο του πολυτεχνείου. Τήρηση ενός λεπτού σιγή. τόµ. ΣΤ’, σ. 2182.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της συµπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωµάτωση της Θράκης στον
Κορµό του Ελληνικού Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2562-2564.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3369, 3375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τους βοµβαρδισµούς του
ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τη λήψη µέτρων προστασίας των
πληθυσµών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3640.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3818, τόµ. Η’, σ. 4544-4546, 4586, τόµ.
Θ’, σ.4859, 4860, 4886, 4893, 4898, 5141, 5142, 5154,
5155, 5201, τόµ. ΙΑ’, σ. 6742, 6746, 6747, 6752.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση».
τόµ. Η’, σ. 4044, 4053.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
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4298.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4382-4385.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ονοµασίας των Σκοπίων, τη διασφάλιση της σταθερότητας στην
περιοχή κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5533.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ. 5754.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
τόµ. Ι’, σ. 6486, 6494, 6496.
Οµιλία του επί διαδικαστικών θεµάτων στην προ της ψηφοφορίας συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6728, 6742, 6752.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κοινωνική και η οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8337, 8351.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8847-8849, 8850, 8851, 8852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9067.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ.
9252, 9260.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. τόµ.
ΙΔ’, σ. 550.
Οµιλία του για τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1368, 1369,
1375.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 174, 175, 198,
215, 232, 251, 262, 267, 268.
Οµιλία του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων κτηµατικής εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατά-

ξεις». τόµ. Γ’, σ. 879-882, 907, 913, 925, 926, 953, 964,
965, 966, 979.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
559-561, 575.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1356, 1367, 1521, 1669, 1677, 1678, 1680, 1681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2286, 2485, 2495, 2496, 2576, 2579,
2580, 2794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του 2001 η σχετική πίστωση για τον «πάγιο πόρο» του
Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΟΑΠ-ΔΕΗ). τόµ. ΣΤ’, σ. 2609.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος TAXIS για την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2969.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3349.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3646, 3648,
3673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3883.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4266, 4267.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4444.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του
2001, πίστωση χρηµατοδότησης του ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’,
σ. 4742, 4743, 4757, 4758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6662.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7769, 7783.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
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της Διώρυγας της Κορίνθου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8620, 8631.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 239, 292, 273, 274.
Λ
ΛΑΪΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στεγαστική
αποκατάσταση των οµογενών, που ζουν στη Φαρκαδώνα
Τρικάλων. τόµ. Α’, σ. 246, 247.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές στην Αλβανία, τις παρατυπίες στο
Δήµο Χειµάρρας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1838, 1839.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµφωνία
των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας να εφαρµόσουν µια δέσµη Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. τόµ. Ε’, σ. 1956, 1957.
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 128, 132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κατασκευή του έργου «Ανασύσταση
της Λίµνης Κάρλας». τόµ. Α’, σ. 281, 282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το βιολογικό καθαρισµό των αστικών λυµάτων της
Θεσσαλονίκης, προκειµένου να καθαριστεί ο Θερµαϊκός
Κόλπος. τόµ. Α’, σ. 285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 286,
304, 309, 314, 351, 357, 365, 369, 370, 388, 391, 394,
454, 455, 456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 383, 384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Α’, σ.

386, 387.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα δηµιουργηθεί µε την επέκταση του διϋλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο Πεδίο
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 448, 449, 450, τόµ. Η’, σ. 4705, 4706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναθεώρηση των περιβαλλοντικά επιζήµιων
χωροθετήσεων για την Ολυµπιάδα του 2004 στο Σχοινιά
Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 652, 653.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικοδόµηση του οικοπέδου Θών, στη συµβολή των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 653, 654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1108-1112, 1113,
1115, 1117, 1120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων, τα οποία δηµιουργούν στους κατοίκους
τα αδρανή λατοµεία Σχιστού Κορυδαλλού. τόµ. Δ’, σ. 1261,
1262.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1267-1272,
1280-1282, 1283, 1284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την άναρχη τοποθέτηση των
διαφηµιστικών πινακίδων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2605, 2606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ολοκλήρωσης του έργου εκτροπής του Αχελώου ποταµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2607, 2608.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του αεροδροµίου στα Σπάτα. τόµ. Η’, σ. 4529, 4530,
4531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποφάσεις χρονοδιαγράµµατα και τα σχέδια για τις επεκτάσεις του
ΜΕΤΡΟ κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4703, 4704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας έρευνας και εξόρυξης χρυσού της εταιρείας «Χρυσωρυχεία
Θράκης Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 4707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του κωπηλατοδροµίου, για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων στην περιοχή του Σχοινιά κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5833, 5834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προγραµµατισµό των έργων για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων, στο χώρο του µητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί. τόµ.
Ι’, σ. 5835.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8127, 8131, 8141, 8144, 8145.
Οµιλία του σε προσωπικά θέµατα των Βουλευτών Γ. Τρυφωνίδη και Ν. Λέγκα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8147.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ε-
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σωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων εξασφάλισης ικανοποιητικής τιµής για
το λάδι. τόµ. Δ’, σ. 985.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2214, 2227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3013,
τόµ. Ζ’, σ. 3524, 3533, 3582..
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3524,
3533, 3582.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας.
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ.
Θ’, σ. 5645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9081.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9549.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 55.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τιες διαδικασίες εξυγίανσης της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ.
226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το άνοιγµα
των κλειστών επαγγελµάτων, τις προϋποθέσεις χορήγησης
αδειών ταξί. τόµ. Α’, σ. 250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας. τόµ. Α’, σ. 282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραίτηση της Διοίκησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού

(ΔΕΗ). τόµ. Α’, σ. 446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση και οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εγγύησης καταθέσεων
και τροποποίηση και συµπλήρωση Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος». τόµ. Α’, σ. 459-462, 464, 491, 492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 177, 200, 201,
205, 206, 220, 229, 234, 244, 254, 263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 372, 387, 394,
407, 418, 420, 429, 438, 442, 449, 452, 457, 462, 465,
466, 470, 474, 481, 482, 487, 490, 495, 497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας να επιλύσει µε νοµοθετική ρύθµιση τις εργασιακές σχέσεις των επιτάκτων.
τόµ. Δ’, σ. 983.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 1000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». τόµ. Δ’, σ.
1023.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1180.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση 340 δις δραχµών από την Διοίκηση του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία ανήκουν στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού και στο Λογαριασµό Ανεργίας Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. E’, σ.
1540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απεργία
πείνας των δύο δασκάλων στο Αγρίνιο, τις προσπάθειες για
την εξεύρεση λύσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων λόγω
της µεγάλης αύξησης του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ.
1696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1707-1710, 1899,
1900, 1926, 1927, 1928, 1929, 1932, 1938, 1940, 1942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµφωνία
των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας να εφαρµόσουν µια δέσµη Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. τόµ. Ε’, σ. 1956.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2268, 2269, 2289, 2290, 2351, 2357,
2372, 2481, 2482, 2494, 2577, 2580, 2583, 2584, 2588.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
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3100.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3672.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4277.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4398.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4755, 4756, 4761.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» τόµ. Θ’, σ. 4779, 4780.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Περί κυρώσεως της υπ’ αρ. 58861/ΥΠΕ/1/100003/1/
ν.2601/98/9-11-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση
της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν.
2601/98» κοινής υπουργικής απόφασης». τόµ. Θ’, σ. 4973,
4974, 4975, 4983.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5053, 5054, 5072, 5073, 5076, 5100,
5101, 5110, 5116, 5117, 5119, 5258, 5259, 5267, 5358,
5359, 5361-5367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’,
σ. 5454. Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωµένες Πολιτείες του εκδότη
του περιοδικού «ΑΝΤΙ» Χρήστου Παπουτσή. τόµ. Θ’, σ.
5576, 5577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπέρογκη
αύξηση των νένων αντικειµενικών αξιών των ακινήτων
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5799.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επανεξετάσει την απόφαση, για οικοδόµηση του Ραλλείου Γυµνασίου σε αρχαιολογικό χώρο. τόµ.
Ι’, σ. 6169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση του ελλείµατος στο ισοζύγιο πληρωµών και το εµπορικό
ισοζύγιο της χώρας. τόµ. Ι’, σ. 6375.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
τόµ. Ι’, σ. 6481, 6491.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα θύµατα τη Γερµανικής Κατοχής. τόµ. Ι’, σ. 6549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύ-

ρωση του Πρωτοκόλλου, µε βάση το άρθρο Κ.Ε της Σύµβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε το πεδίο εφαρµογή της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη Σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα, καθώς και σχετικά µε την προσθήκη του αριθµού καταχώρησης των µέσων µεταφοράς
στη Σύµβαση». τόµ. Ι’, σ. 6630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6643, 6684, 6648, 6649.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7780, 7781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών σε ιδιώτες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Διώρυγας της Κορίνθου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8736.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8842, 8858.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξαγορά από τον
ΟΤΕ του 20% της Σερβικής TELEKOM. τόµ. ΙΓ’, σ. 9024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9341, 9371, 9418, 9419,
9429, 9434, 9438, 9444, 9466, 9480, 9488, 9490, 9493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 12, 30, 49, 50, 63, 64, 72, 82, 90, 97.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κυκλοφορία τρεπεζογραµµατίων και κερµάτων Ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του Ευρώ»/ τόµ. ΙΕ’, σ. 1249, 1260.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Περιφ. Αττικής (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Α’, σ. 190.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 261.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Α’, σ.
386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νέου προσδιορισµού αντικειµενικών αξιών γης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του «Δροµοκαϊτειου Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής».
τόµ. Α’, σ. 415.
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Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα δηµιουργηθεί µε την επέκταση του διϋλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Θριάσιο Πεδίο
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 504, 530, 560, 576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 583, 644, 645,
675, 676, 677, 715, 716.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Γ’, σ. 590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 742, 779, 788, 789.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Κέντρου Υγείας Μεγάρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 728.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 894.
ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συταγογράφησης φαρµάκων
για τους κατοίκους µικρών νησιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2604,
2605.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
33242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3621, 3748, 3750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση του τρόπου προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών
γης, στις εκτός σχεδίου περιοχές των νησιών των Κυκλάδων. τόµ. Η’, σ. 4430.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5480, τόµ. Ι’, σ. 6208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αναστείλει την εφαρµογή της απόφασης
που χαρακτηρίζει πολλά νησιά ως τουριστικές περιοχές
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8495.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοι-

ας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8946. Οµιλία
του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στα νησιά
των Κυκλάδων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για επίλυση του προβλήµατος της έλλειψης νερού στην Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. ΙΓ’,
σ. 9210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9367, 9438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 311, 312,
409, 416.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 879.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 89, 120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 249.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1263, 1264,
1278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1665. Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση
της Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων.
τόµ. Ε’, σ. 2020, 2024.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4327.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8130, 8143.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ.
8147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 342, 349,
384, 403, 411, 413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
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σ. 457, 477.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 202.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 328.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2214, 2227.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2541.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3317.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4013.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
των αναγκαίων προεδρικών διαταγµάτων, που θα επιτρέπουν στους ασφαλισµένους του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), να δικαιούνται φυσικοθεραπείας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 6010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
στρεµµατικής καλλιέργειας για το βαµβάκι. τόµ. ΙΒ’, σ.
8497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των µέτρων για τα σχέδια βελτίωσης της αγροτικής οικονοµίας και τους νέους αγρότες. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9394.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9550, 9558.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 34, 36, 63, 64, 78.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της βουλευτικής του
ασυλίας. τόµ. Δ’, σ. 700, τόµ. Ε’, σ. 1958.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 864, 961, 962.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του
ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 2113, 2126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής

και άλλε διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1193, 1219.
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1362.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3273.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 3916,
3917, 3929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσβαση των αποφοίτων των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Επαιδευτηρίων (ΤΕΕ) στα Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ). τόµ. Η’, σ. 4640.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4648, 4649.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε µόλυνση του περιβάλλοντος
από ραδιενεργά υλικά. τόµ. Θ’, σ. 5229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6665, 6686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 661, 696, 724, 725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής
Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ.
793.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3348.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
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4319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4491.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5177, 5398.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την πάταξη
της εγκληµατικότητας. τόµ. Α’, σ. 224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ.
Γ’, σ. 576, 622, 638-641, 662, 670, 713, 714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 639, 644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη νοµοθετική ρύθµιση, που αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχιούχων ιατρικών σχολών της αλλοδαπής.
τόµ. Ε’, σ. 1694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προσδιορισµό του αρµοδίου κρατικού οργάνου, για την έκδοση και
εκτέλεση πράξεων κατεδαφίσεων αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις. τόµ. Ε’, σ. 1954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2145, 2146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2839.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3222.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Α. Βούλγαρη, Κ. Μητσοτάκη, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ζ’, σ. 3510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3528.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3801, τόµ. Η’, σ. 4074,
4075, 4114, 4552, 4553, 4617, τόµ. Θ’, σ. 4871, 4879,
4908, 5157, 5159, 5208, 5209, 5386, 5398, 5685, τόµ. Ι’,
σ. 5699, 5957, 6198, 6199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
και την καταβολή των νοµίµων προστίµων που επέβαλε το

Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας στο καζίνο του Ρίο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 3942.
Οµιλία του επί της προτάσεως για την αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και
Πρόνοιας «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». τόµ. Η’, σ. 3972.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4288, 4289.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4497.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της οργανωµένης εγκληµατικότητας
των ανηλίκων. τόµ. Θ’, σ. 5420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 5914,
6144, 6145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6435, 6446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6579, 6580, 6581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 50, 51.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 383, 404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 444.
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ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ’, σ. 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 296, 337,
349, 378, 403, 412.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ρεθύµνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ’, σ. 1001.
ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 510, 566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 660, 703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη
και καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος και του
προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης
και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο
S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». τόµ. ΣΤ’, σ. 2513, 2519.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2864, 2877, 2878.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4008, 4556, 4577, 4666, τόµ. Θ’, σ.
4875, 4878, 5168, 5508, 5516, τόµ. Ι’, σ. 5714.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8018, 8053, 8054, 8068, 8176, 8189,
8402.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς τον συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του ΥπουργείουΔικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 841.
ΛΥΜΠΕΡΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο

δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 323.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
1966.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του
ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 2113, 2126.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης για
περικοπή των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε ζαχαρότευτλα
στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ζ’, σ. 3847.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
168, 183.
ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κοζάνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 730.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3263.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4290, 4291, 4292.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5497.
Μ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Τρικάλων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 66.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 302,
362, 368.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2539.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3189.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
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Μακεδονίας-Θράκης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’,
σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 107.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κόµµατος του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Α’, σ. 278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 310,
367.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 330, 336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση και οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εγγύησης καταθέσεων
και τροποποίηση και συµπλήρωση Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος». τόµ. Α’, σ. 465, 498, 499.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξεως µε
θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 36, 50, 66, 67, 70, 74, 76, 80, 85,
94, 110, 111, 112, 116, 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 142, 153, 168.
Οµιλία του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων κτηµατικής εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 189, 191, 207,
208, 210, 211, 230, 235, 256, 264, 268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’,
σ. 280.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 304.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
573, 584.
Οµιλία του επί του Κανονισµού (άρθρο 97). τόµ. Δ’, σ.
584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». τόµ. Δ’, σ.
1031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων

(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1113, 1120.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1186.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1358, 1372, 1522, 1670, 1675, 1678, 1680, 1682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1728.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1777, 1778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2277, 2278, 2279, 2253, 2328, 2329.
2330, 2358, 2490, 2491. 2492. 2496, 2497, 2581, 2587,
2588.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της
δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2427.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2551.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος TAXIS για την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2622, 2623, 2628.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’, σ.
2911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2974, 2976.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3617, 3618, 3619, 3627.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3805, τόµ. Η’, σ. 4087,
τόµ. Θ’, σ. 4868, 4882, 4906, 4908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3873, 3883.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4354-4356.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4417.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοοίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4452, 4453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµα-
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τος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4494.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». τόµ. Θ’, σ. 4787, 4792, 4793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». τόµ. Θ’, σ. 4813, 4814, 4827, 4828, 4835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Περί κυρώσεως της υπ’ αρ. 58861/ΥΠΕ/1/100003/1/
ν.2601/98/9-11-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση
της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν.
2601/98» κοινής υπουργικής απόφασης». τόµ. Θ’, σ. 4981,
4982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5061-5063, 5075, 5078, 5079, 5109,
5115, 5116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5454, 5472.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6668, 6684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8520, 8529, τόµ. ΙΓ’, σ. 8718, 8722,
8729, 8736, 8737.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξαγορά από τον
ΟΤΕ του 20% της Σερβικής TELEKOM. τόµ. ΙΓ’, σ. 9028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικων οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9187, 9188, 9195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9350, 9376, 9430, 9433,
9434, 9484, 9490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 91, 92, 96.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
114, 115, 125, 126, 128, 177, 181, 184, 185, 190, 191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχει-

ρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 220, 228, 254, 255, 256, 259, 260, 261,
293, 295, 284, 285, 327, 329, 347, 354, 355, 399, 400.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Ν. Κατσαρού. τόµ. ΙΔ’, σ. 253, 254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 327, 329,
347, 354, 355, 399, 400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 432, 433, 472, 473, 478, 479, 481, 484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
700, 701, 710, 730, 741, 750, 751, 754, 730, 741, 750,
751, 754.
ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Μαγνησίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 517.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 599.
Οµιλία της στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση
θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 866.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1985, 1998.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3337.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8226.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 647.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του ΥπουργείουΔικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 836.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». τόµ. Δ’, σ.
1027, 1033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονο-
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µίας: «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1343, 1511, 1658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2284, 2290, 2365, 2366, 2487.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3105.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5067, 5068.
ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ιωαννίνων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8773.
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1701, 1804, 1895,
1924.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8786.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ). τόµ. Α’, σ. 3.
Επιστολή περί ανεξαρτοποιήσεώς του. τόµ. Α’, σ. 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 594, 617, 719.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 756, 780, 784, 787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 841, 842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονο-

µίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 899, 948, 974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3865, 3877, 3879, 3880, 3884.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4012, 4108, 4109, 4551, 4554, 4623,
4624, τόµ. Θ’, σ. 4870, 4910, 5142, 5143, 5165, 5210,
5389, τόµ. Ι’, σ. 5701, 5958, 6214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4162, 4163.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4333.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5253, 5255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ.
Ι’, σ. 6380, 6381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6640, 6641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1192, 1219, 1223.
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 134.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
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του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 258, 271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Γ’, σ. 876-879, 911, 912, 913, 923, 925, 952, 963, 964,
978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 596, 611, 612,
629, 644, 645.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ’, σ. 700.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 901, 911, 913.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
1963, 1966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2089, τόµ. ΣΤ’, σ.
2148, 2149, 2159, 2160, 2162.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του
ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 2113, 2126.
Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2192, 2193.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3288.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4005, 4083, 4084, 4563, 4650, τόµ. Θ’,
σ. 5179, 5496, τόµ. Ι’, σ. 6203.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποφάσεις χρονοδιαγράµµατα και τα σχέδια για τις επεκτάσεις του
ΜΕΤΡΟ κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
και τις παρατυπίες στην ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ. τόµ. Η’, σ. 4736.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» τόµ. Θ’, σ. 4777, 4778, 4793.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελ-

ληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5359, 5361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6716, 6719, 6721, 6722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργού να προτείνει ως νέο ολυµπιακό αγώνισµα
του καράτε κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση του χώρου του αεροδροµίου του
Ελληνικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 8997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση,
Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1364.
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ.
ΙΕ’, σ. 1243.
ΜΑΝΩΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Ροδόπης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χανίων (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 419, 431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 500, 542, 558, 568, 569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 646, 721.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Πολιτισµού: «‘Ιδρυση Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». τόµ. Γ’, σ. 861.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2863, 2876.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3291.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3823, τόµ. Η’, σ. 4576,
4624, τόµ. Θ’, σ. 5171, 5172, 5483, τόµ. Ι’, σ.5706.
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Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4385, 4386,
4387, 4399.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7947-7949, 7962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8098, 8100, 8109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9056, 9057, 9058, 9142, 9143, 9144,
9165, 9182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 835,
836.
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3320.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5503.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας». τόµ. ΙΔ’, σ. 612, 613, 620.
ΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Τρικάλων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ’, σ. 1001.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 867.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
659, 660.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 101.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Ο-

ροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 321.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1557.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1585, 1598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
της λειτουργία του Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής στο Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ». τόµ. ΣΤ’, σ. 2209.
Συζήτηση ερώτησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
καταβολή των χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς
τους προµηθευτές φαρµάκων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2441,
2442.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3978, 4506, τόµ. Θ’, σ.
4825, 4834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων του Εθνικού Κέντρου ‘Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). τόµ. Η’, σ. 4236, 4237.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5009, 5010, 5020.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του νοσοκοµείου των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ι’, σ. 5751.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7986, 7996.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8947.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9002.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την πλήρωση των ελλείψεων σε γιατρούς στο Νοσοκοµείο
Αµαλιάδος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9279.
ΜΕΡΕΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Τρικάλων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς της από τη θέση της ως υπαλλήλου της Αγροτικής
Τράπεζας. τόµ. Α’, σ. 8.
ΜΕΧΜΕΤ ΑΧΜΕΤ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ροδόπης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ’, σ. 1001.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 770.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Γ’, σ.
776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
991.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση».
τόµ. Γ’, σ. 1038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 633.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1813, 1817, 1892,
1935, 1937, 1939.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2317, 2318, 2366, 2580, 2584, 2586,
2590, 2592, 2593.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2333.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και την προστασία
της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2931, 2967, 2971,
2975.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3256, 3268.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3496, 3498.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3509.
Ψηφοφορία επί της αιτήσεως Εισαγγελικής ‘Αρσης για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3580, 3583.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3666.
Οµιλία του σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων που

θα διατεθούν στην επί της αρχής συζήτηση των αναθωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3766, 3806,
3877, τόµ. Η’, σ. 4109, 4118, 4542, 4544, 4610-4612,
τόµ. Θ’, σ . 4871, 4886, 4895, 4897, 4898, 5142, 5147,
5151,5203, 5204, 5249, 5376, 5381, 5398, 5477, 5478,
5485, 5491, 5670, 5686, τόµ.Ι’, σ. 5712, 5733, 5952,
5977, 5984, 6028, 6029, 6212, 6234, τόµ. ΙΑ’, σ. 6749
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4174, 4175, τόµ. Θ’, σ.
4811, 4812.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4339, 4340.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4391, 4392.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4749, 4750, 4752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5055, 5252, 5362, 5364.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5296, 5301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5642, τόµ.
Ι’,σ. 6380, 6381, 6393, 6398, 6400, 6402, 6406, 6407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6645, 6646, 6647, 6667,
6679, 6685.
Οµιλία του επί διαδικαστικών θεµάτων στην προ της ψηφοφορίας συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ’, σ. 6749.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7781, 7782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7864.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7955, 7959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8105, 8113.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς τον συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8171, 8172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
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και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικων οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9193, 9194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9423, 9429, 9471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 962, 967, 1015, 1016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση,
Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλε διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1369, 1371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’,
σ. 1426, 1427, 1428, 1438, 1441.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των κενών θέσεων σε διδακτικό προσωπικό του Γυµνασίου
Γαλατά. τόµ. Δ’, σ. 726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
διδακτικού προσωπικού στο Λύκειο Κυθήρων. τόµ. Δ’, σ.
1260.
Συζήτηση για την εγκληµατική επίθεση εναντίον του. τόµ.
Η’, σ. 3940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικων οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9158.
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5804, 5818, 5824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’,
σ. 1414, 1422.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 93, 95.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη διαµόρφωση ενιαίων θέσεων για την άσκηση
της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής της χώρας µας. τόµ.
Ε’, σ. 1692.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πτώση
του µαχητικού αεροσκάφους F16, τη διερεύνηση των αιτιών για τις συχνές πτώσεις πολεµικών αεροσκαφών κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2172.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στους πολέµους
Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. τόµ.
Η’, σ. 4217, 4218.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4568, 4658.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5847.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6639, 6642.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7863.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβασης 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8596, 8600.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικων οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9149.
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Βοιωτίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 207, 216, 218.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 730, 744.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3143.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3478, 3480, 3493.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαγραφή επίκαιρης ερώτησης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8966, 8967, 8968.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9215, 9229, 9230, 9231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 919-922, 941, 942, 964, 966, 974,
989, 990, 997, 998, 1017, 1026.
Οµιλία του σε τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε
την παραχώρηση εκτάσεων για τη δηµιουργία εγκατάστασης ορεισίβιου χειµερινού αθλητισµού, σχολικών κτιρίων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 1025.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Θεσπρωτίας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 412, 432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1104.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1265, 1278.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό της κατασκευής του παραλιακού οδικού άξονα Δυτικής
Ελλάδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3877.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. Η’, σ. 4712, 4722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Βρεφονηπιακού Σταθµού της Εργατικής Εστίας Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι’, σ. 6509.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8129, 8142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8421.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8881, 8899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµαείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 420-423, 450, 452, 453, 477, 483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.

ΙΔ’, σ. 527, 577, 579, 581, 590, 594.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Εκλογή της ως Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Α’, σ.
13, 14.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος. τόµ. Α’, σ. 228.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του επιµισθίου στους καθηγητές που υπηρετούν στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 414.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 24.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 135.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 338.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 565.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 604, 605, 627,
649, 650, 698, 722.
Οµιλία της στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 709, 710.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 801.
Οµιλία της επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 948.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση στα σωφρονιστικά καταστήµατα των ανδρών του Σώµατος εξωτερικής φρούρησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1219.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1804.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2864, 2872.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στο κόστος που επιβαρύνει τις
οικογένειες για είσοδο των παιδιών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, λόγω της προσφυγής στην παραπαιδεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2960, 2961.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3808, τόµ. Η’, σ. 4086,
τόµ. Θ’, σ. 4916, 5156, 5157, 5695, τόµ. Ι’, σ. 5960.
Οµιλία της επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
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στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4403.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 6443,
6444, 6452, 6454.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8025.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης και
ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8419, 8468, 8484.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9079, 9080, 9155, 9156.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 655,
700.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του ΥπουργείουΔικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 839.
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Μεσσηνίας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Αιγαίου στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 20.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2712, 2768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3011,
3021, τόµ. Ζ’, σ. 3522, 3533, 3581.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3174.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4559, 4621, τόµ. Θ’, σ. 5507, τόµ. Ι’, σ.
6190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώ-

νυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
752.
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να προωθήσει µια κοινωνική-ασφαλιστική
σύµβαση µε την Αυστραλία. τόµ. ΣΤ’, σ. 2853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ. 3691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
του τιµολογίου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τον
Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. τόµ. Η’, σ. 4061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στην ‘Υδρα. τόµ. Η’, σ. 4238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των υδατικών πόρων της χώρας µας. τόµ. Η’, σ. 4739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5047, 5094, 5117, 5255, 5364, 5365,
5366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
τόµ. Ι’, σ. 6077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της κυκλοφορίας παιδικών τροφών
µε αντικείµενα δώρων στις συσκευασίες. τόµ. Ι’, σ. 6253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των υγρών καυσίµων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη δυνατότητα παρακολούθησης των κινητών τηλεφώνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8870.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περ. Ν. Αττικής (Ν.Δ).
τόµ. ΙΕ’, σ. 1243.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Μαγνησίας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 74.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 199, 212, τόµ. ΙΓ’, σ. 9225, 9227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
διάθεσης των «Αγροτοµετοχών της ενέργειες της Διοίκησης
της Αγροτικής Τράπεζας προς τους υπαλλήλους της . τόµ.
Α’, σ. 243.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 328, 337.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και την προστασία
της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2423, 2424, 2431, 2432.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες κατά του Διοικητή της Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) σε σχέση µε την «Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος (ΑΕΕΧ)» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2964.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3058.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3381.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3488, 3490, 3499.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 3918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
κατά την εισαγωγή κρεάτων και οπωρολαχανικών από τη
Σερβία και τις γειτονικές χώρες. τόµ. Η’, σ. 4060.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των
ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4247, 4255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις περσινές πυρκαγιές την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8364.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8766, 8775.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8852.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8894, 8895, 8896, 8907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλε διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1241.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λαρίσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας

και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 596, 684, 726.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2725, 2726.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας να υπάρξει οργανωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος εθισµού των νέων, στο
αλκόολ. τόµ. Ζ’, σ. 3545.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3782, τόµ. Η’, σ. 4092,
4647, τόµ. Θ’, σ. 5387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3986, 4647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης του ολοκληρωµένου προγράµµατος για
την ανεργία στο νοµό Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 4157.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4274.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6565, 6587, 6651, 6711.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8550, 8565.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8941, 8980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλ-
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λες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 927, 928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1048.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Ορισµός του ως Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κόµµατος της Ν.Δ. τόµ. Α’, σ. 83.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 137.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 345, 346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 578, 632, 641,
660, 661, 672, 714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». τόµ. Δ’, σ.
1030.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1703, 1803, 1896,
1924, 1938.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. τόµ. Ζ’, σ. 3704, 3705, 3706,
3711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Αππαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3872.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4375-7378.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5237, 5238, 5481, τόµ. Ι’, σ. 5974,
5705, 6219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώ-

σεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9150, 9151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1027, 1028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1170, 1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1366.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αχαΐας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 826, 846, 853.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3650.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος συνεργασίας της Αιµατολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
της Θεσσαλονίκης και του Νοσοκοµείου «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΙΟΣ» των Σκοπίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης και εκσυγχρονισµού του Κέντρου Απόδηµων Μακεδόνων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2741, 2742.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ζήτηµα της «παράνοµης ελληνοποίησης» αλλογενών προσώπων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2865, 2866, 2868, 2869, 2870, 2871, 2878, 2879,
2880, 2882, 2884, 2883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έξαρση
της ναζιστικής βίας στη Γερµανία, τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία των Ελλήνων µεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2963, 2964.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 4879.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωµένες Πολιτείες του εκδότη του περιοδικού «ΑΝΤΙ» Χρήστου Παπουτσή. τόµ. Θ’, σ. 5576,
5577.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6519-6521, 6524, 6526, 6530, 6532, 6533, 6536,
6537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αναδιάταξη των συνόρων
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στα Βαλκάνια εις βάρος της χώρας µας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9544,
9545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Εξωτερικών: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 14161419, 1421, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1439,
1442, 1447, 1448, 1450, 1452, 1453, 1454, 1455.
Ξ
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ). τόµ. Α’, σ. 3.
Επιστολή της περί παραιτήσεώς της από τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συµβούλου και µέλους της εταιρείας όπου συµµετείχε. τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 90.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 184.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός»
και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 292, 314,
351, 359, 368, 392.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 384.
Οµιλία της στη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξεως µε
θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 547.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 798.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των
Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ».
τόµ. Γ’, σ. 829, 854, 869.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
1022, 1024.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1036, 1054.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 601, 602, 612,
637, 644.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 724.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 742, τόµ.
ΙΓ’, σ. 8839, 8856.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους κανόνες
και τα πρότυπα ασφαλείας των επιβατικών πλοίων, τις διαδικασίες ελέγχου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 937.

Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία
Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων (ΦΕΚ
152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1101, 1116.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’,
σ. 1173.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1275.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 1349,
1514, 1662, 1672, 1678.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της HELEXPO, την παραχώρηση της διοίκησής της
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1499.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
στέγασης του 1ου Εσπερινού Γυµνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1797.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του κυκλοφοριακού προβλήµατος της Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2141.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της εκπαίδευσης των παιδιών των τσιγγάνων, στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2304.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάκαµψη της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών, τη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2345.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2391, 2392.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και την προστασία
της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2426.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην προώθηση πιστοποίηση και στον έλεγχο των
βιολογικών προϊόντων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2745.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
Κέντρων Πληροφόρησης στους υγρότοπους διεθνούς σηµασίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2788.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2844.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2910.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση χωροθέτησης και αδειοδότησης µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2962.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3202.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3492.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3611, 3626, 3739, 3746, 3749, 3753,
3754, 3755.
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Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’, σ.
3868, 3884.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µετην αποποµπή του Προέδρου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας,
την απεµπλοκή του Οργανισµού από την ευθύνη κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3910.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των εισαγοµένων τροφίµων από τις χώρες της Βαλκανικής,
για µόλυνση από τοξικά ή ραδιενεργές ουσίες κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 3914.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 3921.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µέλλον της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και το ρόλο των γεωτεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Η’, σ. 4064.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4455, 4456.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακάλυψη πλακιδίων πλουτωνίου στην περιοχή Κουρί Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 4527.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη τήρηση της
συµφωνίας για την καταβολή ελάχιστης θεσµικής τιµής για
τους παραγωγούς του βιοµηχανικού ραδάκινου κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4643.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4647, τόµ. Ι’, σ. 6202.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην κατασκευή του αγωγού ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα.
τόµ. Θ’, σ. 4940.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποδυνάµωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), λόγω του νέου οργανικού σχήµατος των Υπηρεσιών Τουρισµού. τόµ. Θ’, σ. 5135.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’,
σ. 5450, 5471, τόµ. Ι’, σ. 5772, 5785.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την επίλυση των προβληµάτων από τη λειτουργία του Κέντρου Μεθαδόνης στην περιοχή Σταυρούπουλης Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ’, σ. 5632.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων άρδευσης και ύδρευσης στη
Θεσσαλία. τόµ. Ι’, σ. 6426.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
τόµ. Ι’, σ. 6477, 6490.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης των προστατευµένων µελών,
των οικογενειών των µεταναστών. τόµ. Ι’, σ. 6699.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων για την αγροτική έρευνα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8367.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8383.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση
έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατά-

ξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8507, 8525, τόµ. ΙΓ’, σ. 8715, 8716,
8725, 8742, 8815, 8816, 8817, 8820.
Οµιλία της στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8768, 8779.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9227.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ’,
σ. 9391.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΔ’, σ. 206, 224, 237, 257, 260, 291, 292, 272, 273.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης, των διατάξεων που συµπληρώθηκαν µε τροπολογίες και ενσωµατώθηκαν ως οκτώ επιπλέον άρθρα, καθώς και των υπολοίπων τροπολογίων και άρθρων, του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ.
Εθνικής Οικονοµίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 233.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την καταστρατήγηση του Κανονισµού, διότι αντί να ασκείται νοµοθετικό έργο, γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, κάνοντας ερωτήσεις επίκαιρες σε θερινά τµήµατα. τόµ. ΙΔ’, σ. 291.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά
και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 303, 331, 332,
341, 342, 351, 382, 401, 410, 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 424.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 881.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 913, 939, 945, 954, 984, 994.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1153, 1155, 1176, 1188,
1201, 1213, 1234, 1240.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περιφ. Αττικής (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 365, 389, 404,
421, 431, 440, 453, 455, 456, 461, 471, 474, 481, 488,
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492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1941, 1942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταστολή της εγκληµατικότητας στους Δήµους Αχαρνών και Ζεφυρίου Αττικής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2208.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποιηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 396,
455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προστασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 91, 105, 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’,
σ. 281.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 329.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 852, 873, 959, 960, 966,
968, 969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5441, 5445, 5471, τόµ. Ι’, σ. 5767, 5769, 5782,
5783, 5786, 5893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6455.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής
Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ.
810, 811, 820, 824.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για

την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 891.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περιφ. Αττικής (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Πολιτισµού στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 191,
192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισµού προς τους φορείς και τα
σωµατεία του Νοµού Λαρίσης. τόµ. Α’, σ. 280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου
Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 447.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε
θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 541-544, 548, 549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 8, 13, 15, 16, 18, 41, 47, 48, 59, 60,
61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82,
84.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται από τις διεκδικήσεις του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευµατικών Δικαιωµάτων, για τα ποσοστά επί των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών. τόµ. Ε’, σ. 1581, 1582.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3270.
Πρόταση κατηγορίας από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και
Βουλευτών του κόµµατός του προκειµένου να κινηθεί η
διαδικασία περί πρότασης κατηγορίας εναντίον του. Συζήτηση-λήψη απόφασης. τόµ. Η’, σ. 4224.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4390, 43934398, 4404.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8447.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
751, 755.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καβάλας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 781.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
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Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
1966.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
2113, 2126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Περί κυρώσεως της υπ’ αρ. 58861/ΥΠΕ/1/100003/1/
ν.2601/98/9-11-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση
της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν.
2601/98» κοινής υπουργικής απόφασης». τόµ. Θ’, σ. 4976,
4977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6663.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Α’, σ.
248
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 253, 264.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2647, 2656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2710, 2711, 2712, 2760,
2797, 2798, 2934, 2948, 2973.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5234, 5235, 5408.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8511.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των
ηλικιωµένων, των ανέργων µακράς διάρκειας, για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». τόµ. ΙΔ’, σ. 557, 559, 572.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ευβοίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 498, 557.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 498.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1756.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Ε. Γιαννόπουλου, Ι. Θωµόπουλου, Γ. Καρατζαφέρη, Γ. Λιάνη, Λ. Λυµπερακίδη, Α. Μαντέλη, Γ. Παναγιωτόπουλου, Α. Σκυλλάκου,
Ι. Τσεκούρα, Κ. Τσίµα. τόµ. Ε’, σ. 1958.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3995.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4095, 4658.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6111, 6119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8015-8017, 8053, 8067, 8175.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Κοσσυβάκη, Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Δ. Ρέππα, Γ. Φλωρίδη. τόµ. ΙΓ’, σ. 8807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
703, 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 827,
859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1052, 1053.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ευβοίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 831.
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Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3211.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρέµβαση του Υπουργού Παιδείας στη δικαστική υπόθεση δίωξης
καθηγητών. τόµ. Θ’, σ. 4999.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’, σ.
6116.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’,
σ. 6378, 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 454, 455.
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λέσβου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3992, 4500, τόµ. Θ’, σ.
4815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», που αφορά στην υγειονοµική θωράκιση του Αιγαίου. τόµ. Η’, σ. 4065.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση
και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να ενισχυθεί η προσπάθεια του πολιτιστικού Σωµατείου «ΤΑΜΑ» της Κύπρου, ώστε να αποκαλυφθεί
η τύχη των παιδιών που χάθηκαν κατά την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο. τόµ. ΙΓ’, σ. 9177.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Φθιώτιδος (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4187.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Αργολίδος (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξε-

ων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός»
και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 298, 363.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1051, 1052.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4442.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4661, τόµ. Θ’, σ. 5491.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Διώρυγας της Κορίνθου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8621, 8631.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη δυνατότητα παρακολούθησης των κινητών τηλεφώνων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8884.
Οµιλία της σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8884, 8885, 8901.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Θεσπρωτίας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 95.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1590-1593, 1602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης ως προς τις προϋποθέσεις που θα απαιτούνται για την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του ιατρού. τόµ. Ε’, σ. 2012, 2013.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εύρυθµη λειτουργία του «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ» Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2667.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της υγειονοµικής περίθαλψης και των υπηρεσιών υγείας στην επαρχία Καλαβρύτων. τόµ. Ζ’, σ. 3907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου του Εθνικού Κέντρου ‘Αµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3911, 3912.
Οµιλία του επί της προτάσεως για την αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και
Πρόνοιας «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». τόµ. Η’, σ. 3971, 3972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3971, 3972, 4166, 4167,
4169, 4171, 4478, 4480, 4485, 4478, 4480, 4485, τόµ.
Θ’, σ. 4805, 4810, 4812, 49815, 4826, 4829, 4830, 4831,
4835, 4836, 4837, 4838.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8950, 8973,
8984, 8985, 8986, 8987, 8988, 8989.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη χρήση τρίτης ηµέρας συνεδρίασης, για τη συζήτηση των τροπο-
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λογιών και προσθηκών σε άρθρα, του νοµοσχεδίου του Υπ.
Υγείας και Πρόνοιας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8959, 8960.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».
τόµ. ΙΓ’, σ. 8972.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ.
9262, 9266.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κοζάνης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 991, 1003.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1841, 1843, 1853.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3832.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6517,6531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8209, 8437, 8443, 8464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΔ’, σ. 778, 820.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Δράµας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 58.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 760.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 733, 746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές που υπέστησαν οι βαµβακοπαραγωγοί του Νοµού
Δράµας από την εµφάνιση πράσινου σκουλικιού κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 1502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
της χαρτοβιοµηχανίας «SOFTEX», τις απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1799.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την επίλυση του προβλήµατος της στελέχωσης µε ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2923.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3213.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Ι’, σ. 6032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των απολυµένων επιµελητών εισπράξεων του ταµείου Εµπόρων Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ). τόµ. Ι’, σ. 6250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6653, 6685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων, στα εργοστάσια της Αθηναϊκής Χαρτοποϊας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7940.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
του υδροηλεκτρικού έργου Τεµένους-Παρανεστίου του Νοµού Δράµας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ). τόµ. ΙΓ’, σ. 9178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος άρδευσης στο Νοµό Δράµας, λόγω
διακοπής της ηλεκτροδότησης του αρδευτικού δικτύου, για
οφειλές προς τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9540.
ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Κυκλάδων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3. Αποδοχή παραιτήσεώς της από τη θέση της Υπουργού Πολιτισµού στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τις πολεµικές επανορθώσεις των συγγενών των θυµάτων της
σφαγής του 1944, στο Δίστοµο Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
444, 445.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ΚρατώνΜελών της αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
αφ’ετέρου µετά της Τελικής Πράξης». τόµ. Ι’, σ. 6323.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Έδραςµεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ανασυγκρότησης».
τόµ. Ι’, σ. 6324.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείο Εξωτερικών να φέρει στην προσεχή Σύνοδο
των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέµα της καταδίκης της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για την Κύπρο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’,
σ. 8615.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να ενισχυθεί η προσπάθεια του πολιτιστικού Σωµατείου «ΤΑΜΑ» της Κύπρου, ώστε να αποκαλυφθεί
η τύχη των παιδιών που χάθηκαν κατά την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο. τόµ. ΙΓ’, σ. 9176, 9177.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Ελληνο-Τσεχικής συνεργασίας για οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». τόµ. ΙΓ’, σ. 9410.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά
και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστι-
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κού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 409.
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περιφ. Αττικής (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 728, 729.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλε διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1191.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 368, 392, 405,
413, 425, 438, 440, 451, 456, 461, 464, 469, 482, 488,
492.
Οµιλία του στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 682, 716.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
561.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1761, 1772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2321.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3615, 3617, 3626, 3742, 3744,
3753, 3754.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 3926,
3927, 3932.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Η’, σ. 4164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εισαγωγή της Αγροτικής Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. τόµ. Η’, σ. 4437.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5014, 5023.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6061, 6068.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’, σ. 6111.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’,
σ. 6378, 6388.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8509, τόµ. ΙΓ’, σ. 8727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9348, 9370, 9428, 9433,
9478.
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον τύπο αναφερόµενα στις προθέσεις της Κυβέρνησης
να εφαρµόσει αναδροµικά την κατάργηση του άρθρου 19
του Κώδικα Ιθαγένειας. τόµ. Α’, σ. 443.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, των
κρατών-µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την εισαγωγή «Ηµέρα του Ολοκαυτώµατος» στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. τόµ. ΣΤ’, σ. 2300.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης και εκσυγχρονισµού του Κέντρου Απόδηµων Μακεδόνων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2741.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3268.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4112, 4564, 4565, τόµ. Θ’, σ. 5180,
5238, τόµ. Ι’, σ. 5703, 5981, 6223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων των µε ποσοστά, υπαλλήλων που απασχολούνται µε την είσπραξη των εσόδων, ορισµένων Ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ’, σ. 4846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε πληροφορίες
προερχόµενες από τα Σκόπια για ενδεχόµενη συµφωνία µε
την Ελλάδα, που αφορά την ονοµασία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
5002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης σε ότι αφορά το προεδρικό διάταγµα για
τη «γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος» κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµ-
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βάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6635, 6665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων του επιδόµατος και της σύνταξης στις πολύτεκνες µητέρες, ανεξάρτητα
από το εισόδηµά τους. τόµ. ΙΓ’, σ. 9538.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4546, τόµ. Θ’, σ. 5242, 5243, 5244,
5383, 5484, τόµ. Ι’, σ. 5708, 5983, 6195.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5983.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 6195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού κατά την επισκεψή
του στην Εύβοια προεκλογικά. τόµ. ΙΓ’, σ. 8837, 8838.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτού Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 538, 566, 567, 571.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 651, 700, 724.
Οµιλία της στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 711.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 829.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1723.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2161.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2215, 2227.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκηση και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3027.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4020.

Οµιλία της επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4330.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα εκπαίδευσης των αστυνοµικών, την οργάνωση τµηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5837.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6114, 6119.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 6276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6385.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6651.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7894.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8026.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9089.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1172, 1221.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος του
ελλείµµατος της Ολυµπιακής Αεροπορίας, τον τρόπο εξυγίανσης αυτής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 160.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 259, 275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 769, 785.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2070, 2080, 2116,
2123, 2125, τόµ. ΣΤ’, σ. 2151, 2156.
Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2188, 2192.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5453.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5551, 5559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6565, 6574, 6580, 6587,
6632, 6637, 6642, 6643, 6721. Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις συµβάσεις που υπεγράφησαν µεταξύ
του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλαδας (Ο.Τ.Ε.) και
των εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ» και «ΣΙΕΜΕΝΣ» για την εγκατάσταση των ψηφιακών παροχών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8095.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα
τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8379, 8381, 8387, 8389.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Διώρυγας της Κορίνθου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8625, 8626, 8633.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξαγορά από τον
ΟΤΕ του 20% της Σερβικής TELEKOM. τόµ. ΙΓ’, σ. 9022,
9028.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς της από τη θέση της Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 139, 146.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 409, 410.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 421, 422,
430.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 299, 304.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 585-588, 590,
654, 655, 656, 677, 678, 716, 720, 721, 722.
Οµιλία της σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων κ.λπ.

τόµ. Γ’, σ. 707, 708.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκ νέου
οριοθέτηση της συνοριακής γραµµής µε την Αλβανία κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2179.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκηση και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3013,
3017, 3022.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3383.
Οµιλία της επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4349.
Οµιλία της επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5290, 5296.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5595,
5603, τόµ. Ι’, σ. 5896, 5910, 6133, 6340, 6342, 6343,
6344, 6347, 6348, 6351, 6379, 6380, 6381, 6382, 6385,
6389, 6392, 6393, 6379, 6380, 6381, 6382, 6385, 6389,
6392, 6393.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1031, 1038, 1041, 1042, 1043, 1044, 1064,
1067, 1078, 1079, 1084, 1089, 1092, 1093, 1095.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 88.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης για να αποτραπεί η κατασκευή πυρηνικού
σταθµού του Ακουγιού της Τουρκίας. τόµ. Α’, σ. 233, 234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τοποθετήσεις Αµερικανών εµπειρογνωµόνων σε Συνέδριο που
πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. τόµ. Δ’, σ.
1222, 1223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπερψήφιση ανθελληνικής οργάνωσης από τον Έλληνα εκπρόσωπο στο ECOSOC του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. τόµ.
Ε’, σ. 1697, 1698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την συµφωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, να
εφαρµόσουν µια δέσµη Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. τόµ. Ε’, σ. 1919, 1922.
Οµιλία του για την επέτειο του πολυτεχνείου. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2180.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση».
τόµ. Η’, σ. 4050, 4051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε πληροφορίες
προερχόµενες από τα Σκόπια για ενδεχόµενη συµφωνία µε
την Ελλάδα, που αφορά την ονοµασία κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
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5001, 5002.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5810, 5821, 5823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην προώθηση κατά την εαρινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ, σχεδίου απόφασης µε ρυθµίσεις που
ευνοούν την Τουρκία και θίγουν τα εθνικά µας συµφέροντα. τόµ. ΙΓ’, σ. 9207, 9208.
Οµιλία του για τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ενεργήσει, ώστε να δοθεί λύση µε
τους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατουµένους στην Τουρκία. τόµ. Ιβ’, σ. 7942, 7943.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Μεσσηνίας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 32.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 320.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µαταίωση της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών
της ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης. τόµ. Δ’, σ. 702, 710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη αποδοχή της δωρεάς µηχανολογικού εξοπλισµού Γερµανών Ιατρών για το κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου Μάνης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1539.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1560,
1561.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας/δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1587, 1599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του εθνικού δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2204, 2205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπληµµυρικων
έργων στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3006.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3289.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3481, 3495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της µόλυνσης που προκάλεσαν
οι βοµβαρδισµοί του ΝΑΤΟ, στη Γιουγκοσλαβία. τόµ. Ζ’, σ.
3692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4186, τόµ. Θ’, σ. 4825,
4826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση επικίνδυνου κακοποιού κατά τη µεταφορά του

στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, το θάνατο των δύο αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6660.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7985, 7995, 7996.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προς
περιορισµό της υπερκατανάλωσης φαρµάκων σε δηµόσια
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8936-8938,
8956, 8975, 8976, 8977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 278.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Ε’, σ. 2102.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση,
Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1074.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στην Κυβέρνησης Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’,
σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 31.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 831, 833, 834, 840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
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εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 888-892, 899, 938, 971, 975, 980.
Οµιλία του στην κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ε’, σ. 1693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2353, 2585, 2592, 2593.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3156, 3374.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4263, 4268, 4269, 4300-4307, 4346, 4347, 4348.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κοινωνική και η οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6644, 6645, 6646, 6680,
6681, 6682, 6687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων Ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του Ευρώ». τόµ. ΙΕ’, σ. 1244, 1251, 1261.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΚΚΕ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 37, 43, 131.
Οµιλία της στη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξεως µε
θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 531-536.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις παραλείψεις του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας, για την εφαρµογή της οδηγίας 98/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 624.
Οµιλία της σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν
των Ελλήνων Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων του
2000. τόµ. Δ’, σ. 835.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραλυµπιονικών των Παραλυµπιακών
Αγώνων του 2000. τόµ. Ε’, σ. 2097.
Οµιλία της στη συζήτηση για την επέτειο της συµπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωµάτωση της Θράκης στον
Κορµό του Ελληνικού Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2560-2562.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3375, 3380.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση».
τόµ. Η’, σ. 4041, 4051.
Οµιλία της επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4351.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 4864, 4865, τόµ. Η’, σ. 4612, 4616, τόµ.

ΙΑ’, σ. 6740, τόµ. Ζ’, σ. 3815.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στις
προθέσεις της Κυβέρνησης να νοµοθετήσει τις διαδικασίες
για την αντιµετώπιση των διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6469.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και
ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8219.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κοινωνική και η οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8327, 8350.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9077-9079.
Οµιλία της στη συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ.
9244, 9258.
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ιωαννίνων (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 56.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προσαρµογή των οργανικών συνθέσεων και
την τήρηση του οκταώρου στα πλοία υψηλών ταχυτήτων.
τόµ. Α’, σ. 158, 159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των δροµολογίων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών προς τις
Κυκλάδες. τόµ. Α’, σ. 176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 907, 932, 946, 955, 956, 957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων των αναγκαίων µέτρων για την οµαλή λειτουργία και
ασφάλεια των δροµολογίων της πορθµειακής γραµµής Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Δ’, σ. 696, 697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους κανόνες
και τα πρότυπα ασφαλείας των επιβατικών πλοίων, τις διαδικασίες ελέγχου κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 937, 938.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1757, 1768.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ε’, σ.
1777.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυ-
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τεργατών κ.λ.π. τόµ. ΣΤ’, σ. 2302, 2303.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των κατοίκων των
Αντικυθήρων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου από την
καταστροφή που προκαλούν οι παράνοµοι αλιείς. τόµ. Ζ’,
σ. 3601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3613, 3614, 3616, 3617, 3624,
3629, 3736, 3741, 3743, 3744, 3746, 3747, 3748, 3751,
3752, 3753, 3754, 3755, 3756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση των παροπλισµένων πλοίων από την ειδική για επισκευή πλοίων ζώνη του Περάµατος.
τόµ. Θ’, σ. 5000, 5001.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5011, 5012, 5014, 5021, 5022, 5023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης κοινής απόφασης για τον καθορισµό υποδείγµατος ναυλοσυµφώνου που αφορά τα πλοία αναψυχής.
τόµ. Θ’, σ. 5420, 5421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης από το λιµάνι της Καλαµάτας του πλοίου «ΕΛ ΝΤΟΡ», το οποίο είναι φορτωµένο µε επικίνδυνο
φορτίο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5748, 5749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση
τω αναγκαίων έργων στο λιµάνι του Δήµου Ευδήλου Ικαρίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση µε αυτό. τόµ. Ι’, σ. 6255.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τη λήψη µέτρων απορρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Πάρου και Αντιπάρου, από τα καύσιµα του ναυαγίου του πλοίου «ΕΞΠΡΕΣ
ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Ι’, σ. 6291.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχουν οι
Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9277, 9278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9343-9348, 9355, 9377,
9378, 9379, 9380, 94209426, 9428, 9441, 9442, 9444,
9445, 9475-9478, 9479, 9480, 9485, 9487, 9488, 9490,
9492, 9493, 9494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την εκτέλεση του δροµολογίου του πλοίου HIGH
SPEED 1 από Πειραιά προς Μήλο την Κυριακή 4 Ιουνίου
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 14, 19, 20, 33-36, 38, 39, 42, 43, 54, 56,
57, 59, 67, 68, 72, 84, 89, 90, 96, 97, 100, 134.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χαλκιδικής (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 344.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3364.

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Πέλλης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 183, 184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8049,
8050.
ΠΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λαρίσης (ΚΚΕ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάθεσης των ροδακίνων νέας σοδειάς. τόµ. Α’, σ.
249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
εθνικής προκαταβολής προς τους βαµβακοπαραγωγούς και
ελαιοπαραγωγούς για τις ποσότητες που παρέδωσαν µέχρι
16.12.1999 κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 727.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου Γεωργίας για µείωση της καλλιεργούµενης
έκτασης βαµβακιού κατά επτακόσιες χιλιάδες στρέµµατα
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
των απαιτούµενων αποφάσεων για να αποκτήσουν οι δικαιούχοι αγρότες τα κίνητρα που προβλέπει το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Δ’, σ. 1221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποβολή
µαθητών του 1ου Γυµνασίου Λάρισας, επειδή συµµετείχαν
σε µαθητικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ε’, σ. 1497, 1498,
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών έργων υποδοµής στη
Θεσσαλία. τόµ. Ε’, σ. 1840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να συµπεριληφθούν και οι αγρότες στους
δικαιούχους του επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ. 2016.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
Ε’, σ. 2029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ολοκλήρωσης του έργου εκτροπής του Αχελώου ποταµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2607, 2608.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2899.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, να εκγρίνει τη λειτουργία του τµήµατος Πρόνοιας ακτινοθεραπείας στο Νο-

224
σοκοµείο Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διάθεση και την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιµών της µηλοπαραγωγής, της επαρχίας Αγιάς Λάρισας.
τόµ. Ζ’, σ. 3913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να µειώσει τις καλλιεργούµενες εκτάσεις
µε ζαχαρότευτλα, τις επιπτώσεις στο εισόδηµα των αγροτών
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 3943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αγορά
σε µειωµένες τιµές της βαµβακοπαραγωγής που προέκυψε
από µεταλλαγµένους σπόρους βαµβακιού κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
4205.
Επιστολή του περί παραιτήσεώς του από το αξίωµα του
Βουλευτή. τόµ. Η’, σ. 4329.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (ΝΔ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. B’, σ. 81, 83, 85, 86.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 246, 259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 398, 382.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1373, 1374, 1671, 1678, 1679, 1682.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Ε’, σ.
1772.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2123, τόµ. ΣΤ’, σ.
2146, 2147, 2150, 2158, 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2320, 2321, 2326, 2359, 2364, 2365,
2373, 2489, 2494, 2495, 2578, 2586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη
και καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος και του
προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης
και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο
S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». τόµ. ΣΤ’, σ. 2517.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2543,

2544, 2550.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3617, 3619, 3620, 3745, 3747,
3750, 3752, 3753, 3754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5068, 5069.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5466.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5807, 5819, 5824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 5926,
6145, 6155, 6351, 6390, 6396, 6400, 6406.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5999, 6206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6565, 6577, 6589, 6635,
6640, 6656, 6686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8524, τόµ. ΙΓ’, σ. 8734, 8742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9362, 9374, 9424, 9430,
9440, 9440, 9469, 9484, 9488, 9489, 9491, 9492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
179, 181, 182, 188, 191, 192, 193, 194, 195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 245, 294, 295, 276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 248, 275, 276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευ-
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αστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 315, 316,
326, 332, 333, 334, 408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1051, 1052, 1059.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 47, 86, 119,
139.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κόµµατος της Ν.Δ. τόµ. Α’, σ. 83.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη διατήρηση του σηµερινού Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας στη θέση του παρά τις εναντίον του ποινικές διώξεις. τόµ. Α’, σ. 224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 409.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 423, 424,
425, 432.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξεως µε
θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 544-546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 105, 117.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 302, 341, 360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 511, 561, 570, 572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 605, 610, 625,
628, 629, 635, 645, 646, 661, 662, 681, 682, 717, 718,
731.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 758, 759, 772, 773.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 809, 810, 817.
Οµιλία του στη συζήτηση για τη ναυτική τραγωδία και τα
θύµατα του ναυαγίου της 26.9.2000. τόµ. Γ’, σ. 1031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας των µεταφορών και των τη-

λεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 659, 667, 670, 823, 827, 830.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 949, 950, 956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1365, 1366, 1367, 1368, 1516, 1524, 1525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1713, 1811, 1812,
1813, 1820, 1890, 1900, 1901, 1928, 1929, 1930, 1931,
1934, 1937, 1941.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2083, 2084.
Οµιλία του για την επέτειο του πολυτεχνείου. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2360, 2578, 2580, 2584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη
και καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος και του
προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης
και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο
S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». τόµ. ΣΤ’, σ. 2515, 2519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκηση και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3019,
3021, 3022, 3030, 3032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης εν όψει της αναθεώρησης του Συντάγµατος να θεσµοθετήσει τη διαδικασία
προβολής των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, την
ανάθεση του οικονοµικού ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3044.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3161, 3354, 3355.
Οµιλία του σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων που
θα διατεθούν στην επί της αρχής συζήτηση των αναθωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3767.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3767, 3780, τόµ. Η’, σ.
4075, 4077, 4138, 4139, 4547, 4550, 4583, 4614, 4692,
τόµ. Θ’, σ. 4857, 4880, 4881, 4904, 4905, 4906, 4925,
4927, 5144, 5149, 5159-5162, 5184, 5205, 5206, 5215,
5248, 5249, 5378, 5517, 5518, 5519, 5688, τόµ. Ι’, σ.
5732,5952, 5954, 5955, 6029, 6030, 6175, 6184, 6231,
6232, τόµ. ΙΑ’, σ. 6747.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4307, 4348, 4349.
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Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4403, 4404,
4405, 4416, 4418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». τόµ. Θ’, σ. 4833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5259.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για
την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5615.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6118, 6119.
Οµιλία του επί διαδικαστικών θεµάτων στην προ της ψηφοφορίας συζήτηση επί Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά
µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7776, 7778, 7779, 7785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7866,
7883, 7892, 7902, 7906, 8014, 8015, 8069, 8070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8056.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8128, 8142.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8173, 8175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8820, 8731, 8738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εξασφάλιση της κατάλληλης αστυνόµευσης των περιοχών Βοτανικού-Ρούφ-Κεραµεικού.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 17, 20, 36, 38, 39, 40, 57, 58, 59, 68, 69,
70, 71, 86, 89, 94, 95.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
111, 124, 125, 128, 173, 174, 179, 180, 181, 184, 186,
187, 188, 189, 190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν
στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων,
ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
217-220, 227, 228, 250, 251, 252, 259, 261, 282, 293.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον

τρόπο και τον χρόνο συζήτησης, των διατάξεων που συµπληρώθηκαν µε τροπολογίες και ενσωµατώθηκαν ως οκτώ επιπλέον άρθρα, καθώς και των υπολοίπων τροπολογίων και άρθρων, του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ.
Εθνικής Οικονοµίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 232, 233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την καταστρατήγηση του Κανονισµού, διότι αντί να ασκείται νοµοθετικό έργο, γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, κάνοντας ερωτήσεις επίκαιρες σε θερινά τµήµατα. τόµ. ΙΔ’, σ. 291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 324, 325,
326, 332, 333, 346, 352, 355, 491.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον καθυστερηµένο χρόνο διανοµής των τροπολογιών του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά, φορολογικά και
θεσµικά.... και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 387.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο χρησιµοποίησης και εφαρµογής του Κανονισµού της
Βουλής από το Προεδρείο της, για τον καθορισµό του χρόνου οµιλίας των βουλευτών στο συζητούµενο νοµοσχέδιο
του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά....και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 405, 406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 429, 430, 431, 471, 478, 481, 483, 484, 509.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο εφαρµογής του κανονισµού από τον Προεδρεύοντα,
να αφαιρέσει τον λόγο σε οµιλητή του Βήµατος και να διακόψει τη συνεδρίαση του συζητούµενου του νοµοσχεδίου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων:
«Συγχώνευση...Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων Τ.Ε.Ο.
Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’, σ. 439, 440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 541, 585, 591, 593, 595, 596.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. τόµ.
ΙΔ’, σ. 548.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των
ηλικιωµένων, των ανέργων µακράς διάρκειας, για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». τόµ. ΙΔ’, σ. 553, 565, 574.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας». τόµ. ΙΔ’, σ. 617, 618, 622.
Οµιλία του στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2
του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
627, 644, 645, 646, 671, 693, 694, 706, 725, 740, 741,
747, 754, 758.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης. τόµ. ΙΔ’, σ. 676, 677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 788, 799, 804, 815,
816, 819, 822, 823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 847850, 854, 855, 856, 864, 872, 874.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 896.
Οµιλία του για τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’,
σ. 1419, 1427, 1444, 1449, 1452, 1454.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8027, 8178, 8187, 8189, 8190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9070, 9072, 9091, 9092, 9183, 9194,
9196, 9199.
ΠΑΧΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χαλκιδικής (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εθνικής Οικονοµίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
12.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 87, 94.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 169, 170.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
563-567, 576, 577, 578, 579, 581, 583, 584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην υποβολή και έγκριση προτάσεων και συγκεκριµένων έργων, στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Δ’,
σ. 934, 935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
των απαιτούµενων αποφάσεων για να αποκτήσουν οι δικαιούχοι αγρότες τα κίνητρα που προβλέπει το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Δ’, σ. 1221, 1222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονο-

µίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1352, 1367, 1369, 1518, 1525, 1657, 1667, 1673, 1677,
1681, 1682, 1870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προέκυψαν µε την εφαρµογή
του νόµου για τη ρύθµιση των χρεών από τις τράπεζες. τόµ.
Ε’, σ. 1495, 1496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του Νόµου για τα πανωτόκια, την παράταση της απαγόρευσης των αναγκαστικών εκτελέσεων µέχρι 31-10-2001
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1792, 1793.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη µετεγκατάσταση εκτός κατοικηµένης περιοχής των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ε’, σ. 2039.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του τύπου, αναφερόµενα σε εξωχρηµατιστηριακές
δραστηριότητες της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». τόµ.
ΣΤ’, σ. 2746, 2747.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3366.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3650, 36513665, 3675, 3676, 3677.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4457, 4458, 4459, 4460,
4461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να εντάξει στις ευεργετικές διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου και τους χώρους που ανήκουν σε κοινωφελείς οργανισµούς, για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Περί κυρώσεως της υπ’ αρ. 58861/ΥΠΕ/1/100003/1/
ν.2601/98/9-11-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση
της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν.
2601/98» κοινής υπουργικής απόφασης». τόµ. Θ’, σ. 4977,
4979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγκρότηση των διαχειριστικών αρχών κατά τη διαχείριση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη σε
αναπτυξιακό πρόγραµµα επενδύσεων ιδιωτικών φοιτητικών
εστιών. τόµ. Θ’, σ. 5667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διερεύνηση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο πληρωµών και το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας. τόµ. Ι’, σ. 6375, 6376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
των «πανωτοκίων» των τραπεζών, τις επιπτώσεις στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6425.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8779, 8784.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 68.
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Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 7-10, 40, 57, 58, 64, 68, 72, 75, 77,
81, 82, 83, 87, 100, 101, 114, 119, 155.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 308.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1562.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
καθηκόντων τεχνικών συµβούλων για την εκπόνηση µελετών κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2785.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3241.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3987, 3988.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4443.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οριστική
χωροθέτηση του συνόλου των ολυµπιακών έργων την ανατροπή του προϋπολογισµού για την κατασκευή των έργων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8753.
Οµιλία της στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8759.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1148, 1150, 1174, 1175,
1183, 1199, 1200, 1202, 1207, 1231, 1239.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καστοριάς (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πρόσληψης καθηγητών στα σχολεία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ. 235, 236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του επιµισθίου στους καθηγητές που υπηρετούν στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 414.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την επισκευή των ζηµιών που προκλήθηκαν από τους σεισµούς στις 7.9.1999, στα δηµοτικά σχολεία της Νέας Ιωνίας Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων καθηγητών στο Λύκειο Νέας Φιγαλείας
Ηλείας. τόµ. Δ’, σ. 693.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λήψη
µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 723, 725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των κενών θέσεων σε διδακτικό προσωπικό του Γυµνασίου
Γαλατά. τόµ. Δ’, σ. 725, 726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επισκευές

των ζηµιών που υπέστησαν τα κτίρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Αθήνας από τον περσινό σεισµό.
τόµ. Δ’, σ. 1093, τόµ. ΣΤ’, σ. 2205, 2206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δίωξη δύο
δασκάλων του 7ου Δηµοτικού Σχολείου Αγρινίου. τόµ. Δ’,
σ. 1170, 1171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
διδακτικού προσωπικού στο Λύκειο Κυθήρων. τόµ. Δ’, σ.
1260, 1261.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποβολή
µαθητών του 1ου Γυµνασίου Λάρισας, επειδή συµµετείχαν
σε µαθητικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ε’, σ. 1497, 1498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου της Σπουδαστικής Εστίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι) Καλαµάτας. τόµ.
Ε’, σ. 1537, 1538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του κτιρίου του 4ου Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου ‘Αρτας. τόµ. Ε’, σ. 1542, 1543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απεργία
πείνας των δύο δασκάλων στο Αγρίνιο, τις προσπάθειες για
την εξεύρεση λύσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1580, 1581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
στέγασης του 1ου Εσπερινού Γυµνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1797, 1798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της εκπαίδευσης των παιδιών των τσιγγάνων, στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2303, 2304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται στα
Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Πύργου.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2786, 2787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των περιοχών όπου θα ιδρυθούν νέα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, την ίδρυση Σχολής στο Νοµό Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2857, 2858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς του Νοµού Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2890, 2891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στο κόστος που επιβαρύνει τις
οικογένειες για είσοδο των παιδιών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, λόγω της προσφυγής στην παραπαιδεία
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2960, 2961.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των προπαρασκευαστικών τµηµάτων για τους αποφοίτους µαθητές των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων. τόµ. Η’, σ. 4062, 4063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσβαση των αποφοίτων των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) στα Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ). τόµ. Η’, σ. 4640, 4641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των φορέων του Δήµου Περιστερίου για την ανέγερση νέων κτιρίων για το 10ο Λύκειο, το 110 και 17ο Γυµνάσιο. τόµ. Η’, σ. 4741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς
του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης. τόµ. Θ’, σ. 4941, 4942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
κενών θέσεων δασκάλων σε δηµοτικά σχολεία της Δυτικής
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Αθήνας. τόµ. Θ’, σ. 5336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
της στατικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5762, 5763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6008, 6009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6429, 6435, 6439, 6440, 6450, 6451, 6452.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δηµοτικού
Σχολείου Στούπας Μεσσηνίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8397, 8398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
διεξαγωγής των εξετάσεων στη Β’ και Γ’ Λυκείου στα ιδιωτικά λύκεια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8546, 8547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων σε απλήρωτους καθηγητές διαφόρων
ειδικοτήτων. τόµ. ΙΓ’, σ. 9179, 9180.
Οµιλία του στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 811, 816, 820, 821, 823,
824, 825, 857.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ευβοίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 432, 437, 492.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 716, 717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 943, 947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Οικονοµικών για νοµοθετική ρύθµιση του
φόρου του εισοδήµατος από ανείσπρακτες οφειλές προβληµατικών επιχειρήσεων του Δηµοσίου, που τέθηκαν σε
ειδική εκκαθάριση. τόµ. Δ’, σ. 980.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται από τις διεκδικήσεις του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευµατικών Δικαιωµάτων, για τα ποσοστά επί των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών. τόµ. Ε’, σ. 1582.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατασκευή νέου σύγχρονου Νοσοκοµείου
στη Χαλκίδα. τόµ. Ε’, σ. 1866.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη µεταφορά των εγκαταστάσεων του τάγµα-

τος πεζοναυτών και του πεδίου βολής πεζοναυτών, εκτός
Χαλκίδος. τόµ. Ε’, σ. 2037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2120.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, προκειµένου να εξοπλιστεί
το Νοσοκοµείο Χαλκίδας µε αξονικό τοµογράφο. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2720, 2942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 3004.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3261.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4140, 4664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων, την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που θα προκύψουν κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4528.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας µε γιατρούς ειδικοτήτων. τόµ. Ι’, σ. 5861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6661, 6662.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναπροσλάβει τους συµβασιούχους εργαζοµένους στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΤΕΒΕ) Χαλκίδας στο νέο Ασφαλιστικό Ταµείο που δηµιουργείται. τόµ. ΙΒ’, σ. 8456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διευθέτηση των προβληµάτων που προκύπτουν
από την άτακτη εµφάνιση των διαφηµιστικών πινακίδων
στο οδικό δίκτυο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, προκειµένου να αναθεωρήσει το Προεδρικό Διάταγµα 84/84, προκειµένου να αδειοδοτηθούν µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο
στην Αττική. τόµ. ΙΓ’, σ. 9010, 9011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 657, 694, 695, 707, 708, 729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια Διαφήµιση,
Συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1082.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 51.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 417, 418,
428, 429, 430.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 283, 351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 588, 589, 590,
623, 624, 656-658, 669, 670, 688, 689, 690, 697, 718,
729.
Οµιλία του σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 707.
Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 605, 606, 609,
613, 614, 640, 641, 642, 643.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης». τόµ. Ε’, σ. 1680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει σε νοµοθετικό και διοικητικό επίπεδο την πολιτική για τη µετανάστευση. τόµ. ΣΤ’, σ.
2137.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2220, 2221, 2222, 2228.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3529.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3784.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4389, 4390.
Οµιλία του επί της πρότασεως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για

την έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής
της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5607, τόµ.
Ι’, σ. 5920, 6340, 6341, 6354, 6355, 6381, 6388, 6389,
6394, 6399, 6403, 6404, 6606.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6522-6524, 6534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε καταγγελίες
που αφορούν νόθευση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για πρόσληψη εκπαιδευτικών στο δηµόσιο κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8614.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9553, 9554, 9560, 9561.
Οµιλία στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 1040, 1075, 1094, 1095.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ’, σ. 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1169,
1218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1374, 1375.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Πιερίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 321, 334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 901.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού,
την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2895.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3229.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. τόµ. Ζ’, σ. 3697, 3707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση λειτουργίας του νέου Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του Δήµου Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4158.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
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δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των
ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4239, 4250.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6272, 6456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποζηµιώσει του πληγέντες από
παγετό κερασοπαραγωγούς του Νοµού Πιερίας. τόµ. ΙΒ’, σ.
7916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8543.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8771.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9548.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ ΑΘηνών (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 13.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, στην εταιρία
«SOFTEX». τόµ. Δ’, σ. 1259, 1260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων στην επιχείρηση «ΜΠΙΑΝΚΑ»
στην Καβάλα. τόµ. Ε’, σ. 2011, 2012.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση των
εργατικών κατοικιών της περιοχής Τυρνάβου στο Νοµό Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2763, 2765, 2842, 2843,
2943, 2944, 2966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση
καθηκόντων τεχνικών συµβούλων για την εκπόνηση µελετών κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
2785, 2786.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους χρονικούς περιορισµούς στην πιστοποίηση των δοµών και στην
κατάργιση του µητρώου εκπαιδευτών, των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2788, 2789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για να αυξήσει το επίδοµα ανεργίας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2855, 2856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επαναλειτουργία της κλωστοϋφαντουργίας
«Κρητικός Α.Ε.» στο Νοµό Αχαϊας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου µε χρήµατα
των εργοδοτών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3848, 3849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το συνδυασµό της εφαρµογής του µέτρου για έκπτωση 50% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, από τα καθαρά έσοδα των
επιχειρήσεων, µε τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποποµπή του Προέδρου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας,
την απεµπλοκή του Οργανισµού από την ευθύνη κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3910, 3911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης του ολοκληρωµένου προγράµµατος για
την ανεργία στο νοµό Λάρισας. τόµ. Η’, σ. 4157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του νοµού ‘Αρτας, στα προγράµµατα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ανεργία. τόµ. Η’,
σ. 4431, 4432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των ιδιωτικών εταιρειών «παροχής προσωρινής εργασίας» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4433, 4434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού. τόµ. Η’, σ. 4641, τόµ. Ι’, σ. 6602,
6603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων συνδικαλιστικών στελεχών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Καβάλας, από το πρόγραµµα επιδότησης, του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) για την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις, τη
µείωση ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6168, 6169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Βρεφονηπιακού Σταθµού της Εργατικής Εστίας Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι’, σ. 6509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος για τους ανέργους του νοµού Λάρισας. τόµ. Ι’, σ. 6511, 6512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του Οµίλου Στασινόπουλου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7979, 7980, 7981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ». τόµ. ΙΒ’, σ. 8201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των επιδοµάτων των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) τόµ. ΙΒ’, σ. 8399, 8400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίη-

232
ση των προγραµµάτων κατάρτισης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού σε θέµατα διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8499, 8500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην επιχείρηση οινοποιίας «Γεωργιάδη» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8616, 8617.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. τόµ.
ΙΔ’, σ. 551.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των
ηλικιωµένων, των ανέργων µακράς διάρκειας, για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». τόµ. ΙΔ’, σ. 552, 561-565, 573, 575, 576.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 475.
Ρ
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση και οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εγγύησης καταθέσεων
και τροποποίηση και συµπλήρωση Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος». τόµ. Α’, σ. 457, 489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 193.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 318.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
565, 576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». τόµ. Δ’, σ.
1024, 1032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2264, 2265, 2266, 2287, 2306, 2310,
2327, 2328, 2331, 2347, 2348, 2349, 2371, 2372, 2376,
2478, 2492, 2493, 2498, 2577, 2578, 2582, 2585, 2587.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος TAXIS για την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2612, 2623, 2627.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3233.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3827, τόµ. Η’, σ. 4656,
τόµ. Θ’, σ. 5401.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4275.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.

Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» τόµ. Θ’, σ. 4775, 4789, 4790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5048, 5049, 5050, 5070, 5094, 5095,
5096, 5112, 5118, 5253, 5255, 5266, 5253, 5255, 5266,
5357, 5360, 5361, 5363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5465, τόµ. Ι’, σ. 5776.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας: «Κυκλοφορία τρεπεζογραµµατίων και κερµάτων Ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του
Ευρώ»/ τόµ. ΙΕ’, σ. 1246, 1259.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αρκαδίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’,
σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
παρουσίασης από τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης του πρόσφατου ναυαγίου
του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Δ’, σ. 1174, 1175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1710, 1722, 1726,
1814-1817, 1820, 1884, 1887, 1888, 1893, 1894, 1903,
1925, 1928, 1931, 1932, 1935, 1936, 1938, 1940, 1942,
2058.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις οφειλές των ιδιωτικών καναλιών πανελλαδικής εµβέλειας στα ασφαλιστικά
ταµεία και σε δηµόσιους οργανισµούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 2240,
2241.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων που επέβαλε το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο την τελευταία τριετία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. Ζ’, σ. 3725, 3726, 3727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση των Ελλήνων δηµοσιογράφων για τους ενδεχόµενους κινδύνους στην υγεία τους, κατά τις αποστολές τους
στο Κόσσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3908, 3909.
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Πρόταση κατηγορίας από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και
Βουλευτών του κόµµατός του προκειµένου να κινηθεί η
διαδικασία περί πρότασης κατηγορίας εναντίον του. Συζήτηση-λήψη απόφασης. τόµ. Η’, σ. 4224.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4411-4416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των αδειών των ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Ι’, σ. 6473,
6474.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα
προστασίας του Τύπου κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8095, 8096.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8807.
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αποδοχή παραιτήσεως του από τη θέση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’,
σ. 12.
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καρδίτσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 613, 686, 687,
726.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2065, 2093, 2118,
2124, τόµ. ΣΤ’, σ. 2144, 2158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2729.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3227.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5501.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη χορήγηση καλλιεργητικών δανείων στους αγρότες από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6372.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πλη-

γέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8761.
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκής (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
των τοξικών αποβλήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης του στελεχιακού δυναµικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η.) κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2891.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση χωροθέτησης και αδειοδότησης µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο Θερµαϊκό κόλπο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ή όχι βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στο
πεδίο βολής Λαγκαδά κατά τη διάρκεια της ΝΑΤΟϊκής άσκησης DYNAMIC-MIX .λπ. τόµ. Η’, σ. 4066.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4089.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4316, 4317.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4746, 4758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5459, τόµ. Ι’, σ. 5779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 214, 240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
630, 638, 639, 640, 653, 654, 655, 670, 680, 686, 709,
725, 731, 732, 733, 741, 742, 743, 748, 749, 755, 757,
758, 759.
Οµιλία του στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2
του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 630.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης.... της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 715.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 3.
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Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1507.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1844.
Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταλήψεις των ιατρικών σχολών της χώρας, λόγω αλλαγής στον
τρόπο χορήγησης των ιατρικών ειδικοτήτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4183.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. Η’, σ. 4713.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5541, 5553,
5555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6671.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να απαγορευθεί η χρησιµοποίηση ραµµάτων CATGUT σε δηµόσια νοσοκοµεία κλινικές κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1165.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ξάνθης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Εκλογή του ως Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής.ςΑ’ 13, 14.
τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
του έργου άρδευσης του Κάµπου της Ξάνθης στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α’, σ. 227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποιηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονι-

σµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προστασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 90, 95.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 153.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 618.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1370, 1371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την βιωσιµότητα των συνεταιριστικών εργοστασίων της Θράκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3874.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4018, 4567, 4668, τόµ. Θ’, σ. 4915,
5236, 5499, τόµ. Ι’,5991, 6209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει αναλογικά τις προσαυξήσεις για τις καθυστερήσεις οφειλές προς το δηµόσιο. τόµ.
Η’, σ. 4200.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4499, 4512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη του τρίχρονου στη Μυτιλήνη, τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση υλοποίησης του δορυφορικού προγράµµατος
HELLAS-SAT. τόµ. Ι’, σ. 6600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8474.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον καθυστερηµένο χρόνο διανοµής τροποποιήσεων επί των άρθρων του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Αναπτυξιακά,
φορολογικά και θεσµικά....και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1192.
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α’, σ. 11.
Διορισµός του ως Πρωθυπουργός. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α’, σ. 16, 29, 31, 43, 147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την πάταξη
της εγκληµατικότητας. τόµ. Α’, σ. 223, 224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη διατήρηση του σηµερινού Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας στη θέση του παρά τις εναντίον του ποινικές διώξεις. τόµ. Α’, σ. 225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη µη
αναγραφή του Θρησκεύµατος και άλλων στοιχείων στις αστυνοµικές ταυτότητες. τόµ. Α’, σ. 343, 344.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διάταξης µε θέµα: «Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004».
τόµ. Α’, σ. 520-524, 528, 531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µετά το ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», τις ενέργειες του κρατικού µηχανισµού κατά την επιχείρηση διάσωσης
των ναυαγών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 623, 624, 625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις παραλείψεις του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας, για την εφαρµογή της οδηγίας 98/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 623.
Οµιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν
των Ελλήνων Ολυµπιονικών των Ολυµπιακών Αγώνων του
2000. τόµ. Δ’, σ. 834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουρ-

γό, σχετικά µε τη διαµόρφωση ενιαίων θέσεων για την άσκηση της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής της χώρας
µας. τόµ. Ε’, σ. 1692, 1693.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραλυµπιονικών των Παραλυµπιακών
Αγώνων του 2000. τόµ. Ε’, σ. 2096.
Οµιλία του στη συζήτηση για την επέτειο της συµπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωµάτωση της Θράκης στον
Κορµό του Ελληνικού Κράτους. τόµ. ΣΤ’, σ. 2556-2558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης εν όψει της αναθεώρησης του Συντάγµατος να θεσµοθετήσει τη διαδικασία
προβολής των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, την
ανάθεση του οικονοµικού ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 6392.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναµης
στο Κοσσυφοπέδιο. τόµ. Ζ’, σ. 3639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τους βοµβαρδισµούς του
ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τη λήψη µέτρων προστασίας των
πληθυσµών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3641.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3809-3812, τοµ. ΙΑ’, σ.
6734.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση».
τόµ. Η’, σ. 4036, 4047, 4053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή στη
φορολογία φυσικών προσώπων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4199,
4200.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4363-4367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών στα Σπάτα. τόµ. Θ’, σ. 4996, 4998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις επιπτώσεις από τον εκσυγχρονισµό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στο διαµεσολαβητικό ρόλο
των συνεταιριστικών οργανώσεων στην άσκηση της αγροτικής πίστης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ονοµασίας των Σκοπίων, τη διασφάλιση της σταθερότητας στην
περιοχή κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5532, 5533.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ. 5752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε το σχεδιασµό της Αθλητικής Προετοιµασίας για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, τη διασφάλιση της συνεργασίας µε τις αθλητικές οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις θέσεις της Ελλάδας ως προς τα οικονοµικά θέµατα που συζητήθηκαν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Στοκχόλµη. τόµ. Ι’, σ. 6467,
6468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουρ-
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γό, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στις
προθέσεις της Κυβέρνησης να νοµοθετήσει τις διαδικασίες
για την αντιµετώπιση των διαδηλώσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6468, 6469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις δυνατότητες των ελικοπτέρων του Εθνικού
Κέντρου ‘Αµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για επείγουσες αεροµεταφορές κατά τις νυκτερινές πτήσεις κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
8804.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κοινωνική καιη οικονοµική κατάσταση της Χώρας». τόµ. ΙΒ’, σ. 8242, 8341.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβανοµένων των θεµάτων του τοµέα υγείας-πρόνοιας». τόµ. ΙΓ’, σ.
9240, 9241, 9242, 9255, 9257, 9266.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λέσβου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Αιγαίου στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 471, 476, 479.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 4899, 4903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 410.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση
θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικών Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 434, 439, 448.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2578, 2581.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καρδίτσης (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 47, 106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 166, 167.
Οµιλία του επί του Κανονισµού της Βουλής (άρθρα 142
και 143). τόµ. Β’, σ. 427, 428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 427, 480, 484,
486, 496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 634, 635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυ-

τιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 923.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2717, 2933.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3200.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4025, 4026, 4662, τόµ. Θ’, σ. 5488, τόµ.
Ι’, σ. 5964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». τόµ. Θ’, σ. 4817, 4818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να
µειώσει τα πρόσθετα τέλη για την καθυστέρηση πληρωµής
των εισφορών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς.
τόµ. Θ’, σ. 4847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης σε ο,τι αφορά την προώθηση των νοµοθετικών παρεµβάσεων για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8442, 8446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 794.
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λακωνίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3313.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3482, 3495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4184, 4185.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λέσβου (ΚΚΕ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προσαρµογή των οργανικών συνθέσεων και
την τήρηση του οκταώρου στα πλοία υψηλών ταχυτήτων.
τόµ. Α’, σ. 159.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών τις ενέργειες για
την αλλαγή του κανονισµού για το λάδι κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
182.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1035, 1054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2072, 2119, τόµ. ΣΤ’,
σ. 2160.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εύρυθµη λειτουργία του «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ» Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2667.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3015,
τόµ. Ζ’, σ. 3522, 3525, 3582.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3295.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3610, 3630, 3738, 3746, 3749,
3753, 3755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας να επαναφέρει αναβαθµισµένο
το καθεστώς παρέµβασης για την προστασία των ελαιοπαραγωγών. τόµ. Η’, σ. 4738.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» τόµ. Θ’, σ. 4780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποµάκρυνση των παροπλισµένων πλοίων από την ειδική για επισκευή πλοίων ζώνη του Περάµατος.
τόµ. Θ’, σ. 5000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5017.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6089.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τη λήψη µέτρων απορρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Πάρου και Αντιπάρου, από τα καύσιµα του ναυαγίου του πλοίου «ΕΞΠΡΕΣ
ΣΑΜΙΝΑ». τόµ. Ι’, σ. 6291.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8888, 8903.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχουν οι
Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. ΙΓ’, σ. 9277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτι-

λίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9339, 9418, 9432, 9437,
9465, 9483, 9488, 9489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους των µειονεκτικών περιοχών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 10, 30, 47, 63, 81, 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 530, 577, 581, 595.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χανίων (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Πολιτισµού: «‘Ιδρυση Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την Επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». τόµ. Γ’, σ. 861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1096, 1115.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας/δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1604, 1605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
των κατοίκων του Δήµου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης για
αποµάκρυνση από την περιοχή τους της µονάδας µεθαδόνης, την επέκταση του προγράµµατος σε όλη την Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2505, 2506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 3965, 3966, 3967, 3968, 4191,
4478, 4483, 4510, 4511, τόµ. Θ’, σ. 4806, 4833.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» και των τροπολογιών αυτού. τόµ.
Η’, σ. 4478.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
των «πανωτοκίων» των τραπεζών, τις επιπτώσεις στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6425.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλ-
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λες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1011.
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηλείας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Γ’,
σ. 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας.
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ.
Θ’, σ. 5654.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5685.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Τρικάλων (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 195, 196, 201,
202, 211, 224, 241, 258.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Β’, σ. 211.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 337.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ.
563.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1178.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
Ε’, σ. 2020, 2024.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος TAXIS για την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2615, 2625.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3363.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3648, 3674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βα-

σικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6673.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
699, 736, 743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 801.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΚΚΕ). τόµ. Α’,
σ. 3. Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α’, σ. 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 49.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τις εκδηλώσεις στη Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άσκηση
DYNAMIC MIX 2000 του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. τόµ. Α’, σ. 380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν τους σεισµόπληκτους του Λεκανοπεδίου. τόµ. Α’, σ. 411.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 96, 107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 141.
Οµιλία του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων κτηµατικής εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 192. Οµιλία του
στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 591, 592, 630,
631, 632, 678, 679, 680, 720.
Οµιλία του σχετικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές και έκφραση συλλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 708.
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Οµιλία του στην υπ. αρ. 100/31/24.8.2000 τροπολογία,
σχετικά µε την µετεξέταση των αποτυχόντων µαθητών του Ιουνίου. τόµ. Γ’, σ. 709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικοδόµηση του οικοπέδου Θών, στη συµβολή των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειες των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 670, 672, 677, 679, 826, 830.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ’, σ. 700.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 863.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 892.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 942, 957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραποµπή σε δίκη, ατόµων που συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1536.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1762.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων της Γραµµατείας των Δικαστηρίων.
τόµ. Ε’, σ. 1955.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
1961.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1993.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του
ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 2113, 2126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση λειτουργικών προβληµάτων των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2175.
Οµιλία του για την επέτειο του πολυτεχνείου. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2182.

Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2279, 2280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών κ.λ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη της εγχώριας βοοτροφίας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πτώση
των επιτοκίων καταθέσεων στις τράπεζες, την κερδοσκοπία
µε τα επιτόκια χορηγήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2755, 2756 2774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συµµετοχή
του Προέδρου του Μαυροβουνίου στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις δυτικές Βαλκανικές χώρες στο Ζάγκρεµπ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2896.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2906, 2915.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3164.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Α. Βούλγαρη, Κ. Μητσοτάκη, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ζ’, σ. 3511.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης, για ιδιωτικοποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3693.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3773, τόµ. Η’, σ. 4072,
4073, 4139, 4535, 4536, 4537, 4550, 4583, 4606, 4692,
4694, τόµ. Θ’, σ. 4854, 4881, 4891, 5149, 5150, 5192,
5194, 5195, 5250, 5251, 5673, τόµ. ΙΑ’, σ. 6730, 6748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε πληροφορίες αναφερόµενες στη χρησιµοποίηση βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου, στα πεδία βολής του στρατού
κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 3852.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ι’, σ. 5730, 5948-5950, 6025, 6026,
6180, 6181, 6233. ;;;;;;;;;;
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένων ουρανίου στους πολέµους Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας.
τόµ. Η’, σ. 4207, 4220.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4271.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4380-4382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση χρηµάτων από το αποθεµατικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Η’, σ. 4526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού. τόµ. Η’, σ. 4642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις κινητοποι-
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ήσεις των φορέων του Δήµου Περιστερίου για την ανέγερση νέων κτιρίων για το 10ο Λύκειο, το 110 και 17ο Γυµνάσιο. τόµ. Η’, σ. 4741.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
του 3ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε µανάδα βραχείας νοσηλείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και
του Αρείου Πάγου για την καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος και στους δύο συζύγους. τόµ. Ι’, σ. 6044.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Π. Βαρδίκου, Γ. Γκαλήπ, Μ. Δαµανάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Παπαγεωργόπουλου, Ι. Παπαθανασίου, Κ. Τασούλα,Κ. Τσίµα, Α. Τσιπλάκου. τόµ. Ι’, σ. 6115.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6525, 6526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα Νοσοκοµεία, τη
λήψη µέτρων επίλυσης των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6702.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7779, 7780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συρρίκνωση της εταιρείας «Αθηναϊκή Χαρτοποϊα (SOFTEX)», τις
απολύσεις εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7919.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7960-7962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης τηςυγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του Οµίλου Στασινόπουλου κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7980, 7981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8014,
8070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8019-8021, 8055, 8063, 8082, 8086,
8176, 8187, 8188, 8189, 8192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση τροπολογίας άσχετης προς τον συζητούµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΒ’, σ. 8170, 8173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των επιδοµάτων των δικαιούχων του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) τόµ. ΙΒ’, σ. 8400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες της Ένωσης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών για ανάρµοστη συµπεριφορά αστυνοµικών σε εργαζοµένους του συγκροτήµατος του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση του χώρου του αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. ΙΒ’, σ.
8585.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβασης 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπο-

ρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8599.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8896, 8907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9072, 9073, 9074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9353, 9372, 9379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ηλεκτροδότησης των καταυλισµών των σεισµοπλήκτων της Αττικής. τόµ. ΙΓ’, σ. 9541.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 628, 642, 643, 687, 750, 754, 755.
Οµιλία του στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2
του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 781, 819, 823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 833,
834, 851, 866, 875.
Οµιλία του για τα τραγικά γεγονότα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ). τόµ. ΙΕ’, σ. 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1044, 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1367, 1376.
ΣΜΠΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
ΣΜΥΡΛΗΣ-ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 6.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 39, 53, 57, 63, 68, 71, 74, 76, 83,
87, 100.
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Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 870.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού. τόµ. Ι’, σ. 6603.
ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
12.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1773, 1774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4495.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 124, 148, 166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’,
σ. 276, 280.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 350.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 990, 1002.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1846.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4180, τόµ. Θ’, σ. 4823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’,
σ. 5462, τόµ. Ι’, σ. 5775.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνικός Διάλογος
για την Παιδεία και συγκρότηση Σχετικών Επιτροπών». τόµ.
ΙΒ’, σ. 7924, 7931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8231, 8439, 8067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτι-

σµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1163,
1217.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αχαΐας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 303.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8734.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8776, 8783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
723.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αχαΐας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 30.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη υπογραφή της σύµβασης για την αγορά εξήντα αεροσκαφών Eurofighter κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1978.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της υγειονοµικής περίθαλψης και των υπηρεσιών υγείας στην επαρχία Καλαβρύτων. τόµ. Ζ’, σ. 3907.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4417.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5808, 5820.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5839, 5851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7851,
7869, τόµ. ΙΒ’, σ. 7883, 7884, 7899, 7900, 7905, 7907.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβασης 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8587, 8601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
656, 657, 702, 703.
ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Υγείας και
Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 13.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να παραµείνει το έργο της αεροδιακοµηδής ασθενών και τραυµατιών για λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου ‘Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Α’, σ. 184, 185.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
των κενών θέσεων υγειονοµικού προσωπικού στα δηµόσια
νοσοκοµεία. τόµ. Α’, σ. 238.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ενεργοποίηση των ελικοπτέρων για τις επείγουσες αεροµεταφορές
ασθενων από τα νησιά. τόµ. Α’, σ. 408.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του «Δροµοκαϊτειου Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής».
τόµ. Α’, σ. 415.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Κέντρου Υγείας Μεγάρων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 728.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ένταξη στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των
έργων του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Δ’, σ. 981, 982.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στη µεταφορά τραυµατισµένου εργάτη από την Κάλυµνο στην Τουρκία για νοσηλεία
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1092.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη αποδοχή της δωρεάς µηχανολογικού εξοπλισµού Γερµανών Ιατρών για το κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου Μάνης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1538, 1539.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τη σωστή λειτουργία της
µονάδας µεταµόσχευσης µυελού των οστών στο Νοσοκοµείο «Παπανικολάου». τόµ. Ε’, σ. 1584.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του Νοσοκοµείου «ΜΕΤΑΞΑ», λόγω της έλλειψης τεχνολογικής υποδοµής και προσωπικού. τόµ. Ε’, σ.
1796, 1797.
Οµιλία της σε αναφορά σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατασκευή νέου σύγχρονου Νοσοκοµείου
στη Χαλκίδα. τόµ. Ε’, σ. 1866.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εύρυθµη λειτουργία του ακτινολογικού τµήµατος και για
την έναρξη λειτουργίας του αξονικού τοµογράφου στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής. τόµ. Ε’, σ. 1867.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρούσµατα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέτρα ελέγχου στη χώρα µας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2177, 2178.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
της λειτουργία του Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής στο Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ». τόµ. ΣΤ’, σ. 2209.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του αριθµού των χρηστών και των θανάτων από τα ναρκωτικά, τη βελτίωση του συστήµατος πρόληψης, θεραπείας
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2301, 2302.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2392, 2395,
2398.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την καταβολή των χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς
τους προµηθευτές φαρµάκων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2441,
2442.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, προκειµένου να εξοπλιστεί
το Νοσοκοµείο Χαλκίδας µε αξονικό τοµογράφο. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2442.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
των κατοίκων του Δήµου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης για
αποµάκρυνση από την περιοχή τους της µονάδας µεθαδόνης, την επέκταση του προγράµµατος σε όλη την Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2505, 2506.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων
από τους αγροτικούς γιατρούς κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2510,
2511.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων
για τους κατοίκους µικρών νησιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2604,
2605.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την επίλυση του προβλήµατος της στελέχωσης µε ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Δράµας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2923, 2924.
Οµιλία της σε αναφορά σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Πνευµονολογικής Μονάδας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2924.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να υπάρξει οργανωµένη αντιµετώπιση του
προβλήµατος εθισµού των νέων, στο αλκόολ. τόµ. Ζ’, σ.
3545, 3546.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας. τόµ. Ζ’, σ. 3578, 3579.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, να εγκρίνει τη λειτουργία του τµήµατος Πρόνοιας ακτινοθεραπείας στο Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Ζ’, σ. 3643, 3644.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων, λόγω έλλειψης Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας στο Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βούλας.
τόµ. Ζ’, σ. 3723.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3982, 4186, 4507, 4508, 4509,
4513, 4514, τόµ. Θ’, σ. 4834, 4835, 4836.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», που αφορά στην υγειονοµική θωράκιση του Αιγαίου. τόµ. Η’, σ. 4064, 4065.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων του Εθνικού Κέντρου ‘Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). τόµ. Η’, σ. 4236, 4237.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση ξενώνα του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών, στην Ανθούπολη Περιστερίου. τόµ. Η’, σ. 4470, 4471.
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Οµιλία της σε αναφορά σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την οµαλή λειτουργία και την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας του Γενικού Νοσοκοµείου «‘Αγιος
Παύλος» Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 4471, 4472.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου «Θριάσιο» στην εφηµερία, την κατάργηση του τµήµατος Φυσικής Ιστορίας και Αποκατάστασης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4472, 4473.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη διενέργεια ερευνών
για τους σηµειωθέντες θανάτους στο Θριάσιο Νοσοκοµείο
Ελευσίνας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4473, 4474.
Οµιλία της σε αναφορά σχετικά µε πλήρωση θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 4803, 4804.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Πιερίας. τόµ.
Θ’, σ. 5535, 5536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την µετεγκατάσταση του Ιπποδρόµου
από την Καλλιθέα στο Μαρκόπουλο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5573,
5574.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόβληµα
του αλκοολισµού των νέων, τη δηµιουργία κέντρων ενηµέρωσης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5575.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Θ’, σ. 5631, 5632.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την επίλυση των προβληµάτων από τη λειτουργία του Κέντρου Μεθαδόνης στην περιοχή Σταυρούπουλης Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ’, σ. 5632, 5633.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της αγοράς καινούργιων ασθενοφόρων για το Εθνικό Κέντρο ‘Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ι’, σ. 5796.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας µε γιατρούς ειδικοτήτων. τόµ. Ι’, σ. 5861.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία Παιδιατρικής Κλινικής στο Νοµό Αργολίδος. τόµ. Ι’, σ. 5863,
5864.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση του
νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στην Κέρκυρα. τόµ. Ι’, σ.
6078, 6079.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Κέντρου Παραγώγων Πλάσµατος στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6079, 6080.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης της λειτουργίας της Μονάδας Χηµειοθεραπείας του
Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». τόµ. Ι’,
σ. 6106, 6107.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την ενίσχυση σε διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου Έβρου. τόµ. Ι’, σ. 6109.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία ιατροδικαστικής Υπηρεσίας
στο Νοµό Καβάλας. τόµ. Ι’, σ. 6229.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε ότι αφορά τη στελέχωση, τη λειτουργία και την κάλυψη σε επείγουσες αεροµεταφορές του Κέντρου Υγείας της ‘Ανδρου. τόµ. Ι’, σ. 6290.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη το Νοσοκοµείο «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Κηφισίας, από το σεισµό του 1999, τη λήψη

µέτρων για την επαναλειτουργία του κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6373,
6374.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στη λειτουργία των προγραµµάτων απεξάρτησης από
τα ναρκωτικά. τόµ. Ι’, σ. 6423, 6424.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων και
την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. τόµ. Ι’, σ. 6547.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς ασθενών από τη Νήσο Θάσο στα
Νοσοκοµεία της Καβάλας και Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ.
6548.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και στελέχωση του Κέντρου Υγείας
Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας. τόµ. Ι’, σ. 6701, 6702.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα Νοσοκοµεία, τη
λήψη µέτρων επίλυσης των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6702, 6703.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει ειδικότητα αθλητριατικής στα Πανεπιστήµια κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7977, 7978.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7987-7990, 7996.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αποπεράτωση του Νοσοκοµείου
Σερρών. τόµ. ΙΒ’, σ. 8012, 8013.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για τη δηµιουργία Νοσοκοµειακής Μονάδας
στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8161,
8162.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8556, 8562, 8567.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προκειµένου να απαγορευθεί η χρησιµοποίηση ραµµάτων CATGUT σε δηµόσια νοσοκοµεία κλινικές κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8583, 8584.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας να ρυθµίσει το θέµα της χορήγησης και της είσπραξης του κόστους του αίµατος, που
διατίθεται από το Δηµόσιο (νοσοκοµεία) στον ιδιωτικό τοµέα υγείας (ιδιωτικές κλινικές) κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8644,
8645.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προς
περιορισµό της υπερκατανάλωσης φαρµάκων σε δηµόσια
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8646, 8647.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των νοσοκοµείων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8756, 8757.
Οµιλία της στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8787, 8791.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαδικασία
πλήρωσης µε ειδικό ιατρικό προσωπικό για τη λειτουργία
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Ξάνθης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8803, 8804.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8946, 8958,
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8959, 8982, 8984, 8985.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Νοσοκοµείου
Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8968, 8969.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΙΓ’, σ. 8998, 8999.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση της λειτουργίας του κέντρου Υγείας ‘Αρνισσας Νοµού Πέλλας.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9036.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία στεφανιαίας µονάδας και την πλήρωση των κενών θέσεων καρδιολόγων στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Έδεσσας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9037.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών για τη δηµοπράτηση του έργου Αυχή ΑγκαθιάςΧαµέζι του Βορείου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). τόµ.
ΙΓ’, σ. 9038, 9039.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την πλήρωση των ελλείψεων σε γιατρούς στο Νοσοκοµείο
Αµαλιάδος. τόµ. ΙΓ’, σ. 9279.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΔ’, σ. 279, 280.
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Δ’, σ. 1009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης». τόµ. Ε’, σ. 1679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2487.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. ΣΤ’, σ. 2542,
2550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3529,
3587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3740, 3752, 3754.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3790, τόµ. Η’, σ. 417,
4108, 4563, 4625, 4626, τόµ. Θ’, σ. 5167, 5212, τόµ. Ι’, σ.
5961, 8725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3993, 4504.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4324.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής

για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5102, 5113, 5119, 5260.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5647, τόµ.
Ι’, σ. 5923, 6349, 6357, 6387, 6391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6437, 6447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6582, 6636, 6639, 6716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7860,
7861, 7870, 7095, 7905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8414, 8439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 21, 22, 31, 51, 65, 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
118, 128, 169, 183, 189, 192, 194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 209, 210, 224, 225, 244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 307, 308,
333, 343, 388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
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σ. 435, 476.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αρκαδίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των οδικών ατυχηµάτων και την οδική
βοήθεια στη χώρα. τόµ. Α’, σ. 263.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κόµµατος του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Α’, σ. 278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 380, 396, 417,
418, 459, 463, 475, 484, 488, 509, 530, 531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 593, 629, 630,
658.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µαταίωση της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών
της ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης. τόµ. Δ’, σ. 708.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 743.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 863.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 909.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1235.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας/δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1596.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1852.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 2082, τόµ. ΣΤ’, σ.
2145, 2156, 2157.
Οµιλία του για την επέτειο του πολυτεχνείου. Τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2181.
Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2189.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2223.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2757, 2758, 2759, 2840,
2841, 2938.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3491.
Οµιλία του για την εγκληµατική επίθεση κατά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Β. Μιχαλολιάκου. τόµ. Η’, σ.
3940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» τόµ. Η’, σ. 4176.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των
ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4250.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4278.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. Η’, σ. 4720.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4756.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5552.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Πρόνοιας: «Δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου νοσηλευτών». τόµ. Θ’, σ. 5589, 5591.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6575.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά των ναρκωτικών ουσιών. τόµ. ΙΒ’, σ. 7994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8224, 8446, 8483.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8564.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8955.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 543, 587.
Οµιλία του για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. τόµ.
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ΙΔ’, σ. 548.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Για την προστασία των
ηλικιωµένων, των ανέργων µακράς διάρκειας, για την επιµήκυνση της επιδότησης της ανεργίας και για την εξασφάλιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανέργων». τόµ. ΙΔ’, σ. 569, 570, 575, 587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 628, 640, 641, 659, 671, 672, 689.
Οµιλία του στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2
του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 791, 800, 819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 850,
851, 866.
ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κερκύρας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 385, 400, 448,
494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 570, 571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 602, 701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2328, 2332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3608, 3628, 3736, 3742, 3745,
3748, 3750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3996, 4501.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη δοµή και τη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. τόµ. Θ’, σ. 5005, 5019.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5399.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση του
νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στην Κέρκυρα. τόµ. Ι’, σ.
6078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας

94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6663, 6687.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Για τη δηµιουργία του Υγειονοµικού
Χάρτη». τόµ. ΙΒ’, σ. 8554, 8566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8949, 8982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9366, 9377, 9422, 9469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 8, 29, 46, 79-81.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 537.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Μέτρα για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας». τόµ. ΙΔ’, σ. 615, 620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 797.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου για τις µαθητικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α’, σ.
223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος. τόµ. Α’, σ. 228, 229.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 806, 808, 809, 817, 818, 819, 820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
989, 991, 996, 999, 1020, 1023, 1024.
Οµιλία του στη συζήτηση για τη ναυτική τραγωδία και τα
θύµατα του ναυαγίου της 26.9.2000. τόµ. Γ’, σ. 1032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειες των µεταφορών και των τη-
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λεπικοινωνιών, σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ». τόµ.
Δ’, σ. 664, 665, 666, 670, 673, 674, 675, 680, 681, 825,
828, 831, 832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση στα σωφρονιστικά καταστήµατα των ανδρών του Σώµατος εξωτερικής φρούρησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της, επ’ αόριστον, κράτησης αλλοδαπών
στις φυλακές κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1220, 1221.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την κατάργηση της αναγραφής του Θρησκεύµατος στις ταυτότητες των Ελλήνων
πολιτών. τόµ. Ε’, σ. 1294, 1295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραποµπή σε δίκη, ατόµων που συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1536, 1537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των προβληµάτων των δικαστικών λειτουργών και των υπαλλήλων της Γραµµατείας των Δικαστηρίων.
τόµ. Ε’, σ. 1955, 1956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη
και καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος και του
προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης
και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο
S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». τόµ. ΣΤ’, σ. 2517, 2518, 2519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση Εφετείου και Πρωτοδικείων στο Νοµό Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ.
3644, 3645.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3779, 3780, τόµ. Η’, σ.
4080, 4082, τόµ. Θ’, σ. 5682, 5618, τόµ. Ι’, σ. 5715.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 4802, 4803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές της χώρας µας. τόµ. Θ’, σ. 5034, 5035.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ίδρυση νέου Εφετείου στον άξονα Θεσσαλονίκης-Θράκης. τόµ. Θ’, σ. 5630, 5631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του νοσοκοµείου των φυλακών Κορυδαλλού. τόµ. Ι’, σ. 5751.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα θύµατα τη Γερµανικής Κατοχής. τόµ. Ι’, σ. 6549, 6550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την αναµόρφωση
του θεσµού αδειών των κρατουµένων κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
7880, 7881.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7964, 7965,
7966, 7967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8058, 8062, 8063-8065, 8084, 8169,
8170, 8181, 8185, 8188, 8191, 8192, 8401, 8402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Υπουργού στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ότι θα ρυθµιστεί νοµοθετικά ο υποχρεωτικός πολιτικός γάµος και ο

θρησκευτικός να είναι προαιρετικός. τόµ. ΙΓ’, σ. 8835,
8836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9063-9067, 9070, 9074, 9080, 9083,
9090, 9093, 9142, 9162, 9163, 9165, 9166, 9181, 9190,
9191, 9192, 9193, 9197, 9198, 9199.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού του θέµατος.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις. τόµ. ΙΓ’, σ. 9543, 9544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 827,
835, 844-846, 853, 855, 856, 862, 871, 873, 874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1371, 1372,
1373, 1383, 1384.
ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ξάνθης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την υλοποίηση από το Νοµάρχη Ξάνθης της απόφασης του
Υπουργικού Συµβουλίου, που αφορά ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία αξιωµατικών από εφεδρεία. τόµ. Ε’, σ. 1869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2946.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς του από τη θέση του ως υπαλλήλου της Αγροτικής
Τράπεζας. τόµ. Α’, σ. 8.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απεργία
των φορτηγών αυτοκινήτων, τις επιπτώσεις στη µεταφορά
αγροτικών προϊόντων, του τουρισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2940.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τον εκσυγχρονισµό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στο διαµεσολαβητικό ρόλο
των συνεταιριστικών οργανώσεων στην άσκηση της αγροτικής πίστης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελλη-
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νικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6408,
6411.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων και
την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. τόµ. Ι’, σ. 6547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6674, 6687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8501, 8525, τόµ. ΙΓ’, σ. 8711, 8712,
8721, 8723.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 907, 909, 935, 936, 947, 951, 952,
970, 979, 992, 1004, 1020, 1028, 1029.
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοµού Καβάλας. τόµ. ΙΔ’, σ. 357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
Σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1028.
ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (ΚΚΕ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 54.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των παραγωγών καπνού για τις ποσότητες που παρέδωσαν
στους καπνέµπορους κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 170.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Α’, σ. 210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τις πολεµικές επαναρθώσεις των συγγενών των θυµάτων της
σφαγής του 1944, στο Δίστηµο Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 370, 393, 406,
413, 426, 442, 452, 457, 461, 464, 473, 482, 489, 493,
497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυ-

τιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µείωση του πετρελαίου θέρµανσης
και κίνησης αγροτικών και φορτηγών αυτοκινήτων. τόµ. Δ’,
σ. 656.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την µαταίωση της
Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 20 χωρών-µελών
της ΕΔΣΟ το Σεπτέµβριο στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης. τόµ. Δ’, σ. 708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δίωξη δύο
δασκάλων του 7ου Δηµοτικού Σχολείου Αγρινίου. τόµ. Δ’,
σ. 1171.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί στους παραγωγούς χυµοποιήσεων εσπεριδοειδών, η εφαµογή του νέου κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οπωροκηπευτικά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1717, 1819, 1902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ.
1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2713, 2761, 2835, 2935,
2936, 2950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για να αυξήσει το επίδοµα ανεργίας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2855.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2897, 2912.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, να επιλύσει το πρόβληµα της οικιστικής δόµησης της πόλης της Ναυπάκτου. τόµ. Η’, σ. 4438.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4454.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4654.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. Η’, σ. 4719, 4720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της ελάχιστης τιµής για τη βιοµηχανική τοµάτα, όπως ορίζεται στο νέο κανονισµό κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6649, 6684.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της
στρεµµατικής καλλιέργειας για το βαµβάκι. τόµ. ΙΒ’, σ.
8497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδε-
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ση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8505, 8523, τόµ. ΙΓ’, σ. 8714, 8725,
8738, 8819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη διάλυση του Οργανισµού Βάµβακος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των υγρών καυσίµων. τόµ. ΙΓ’, σ. 8802.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Κοσσυβάκη, Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Δ. Ρέππα, Γ. Φλωρίδη. τόµ. ΙΓ’, σ. 8810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή του επιδόµατος παραγωγικότητας στους δασικούς υπαλλήλους κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8836.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων του αγροτικού
τοµέα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8853.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8885, 8886, 8902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε νέο προσωπικό, της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 423, 453, 474, 484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 912, 938, 953, 971, 983, 994, 1008,
1022, 1026.
Οµιλία του σε τροπολογία του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε
την παραχώρηση εκτάσεων για τη δηµιουργία εγκατάστασης ορεισίβιου χειµερινού αθλητισµού, σχολικών κτιρίων
κ.λπ. τόµ. ΙΕ’, σ. 1025.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ροδόπης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ.
3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 420, 431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 621.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 916.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την εύρυθµη λειτουργία του ακτινολογικού τµήµατος και για
την έναρξη λειτουργίας του αξονικού τοµογράφου στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής. τόµ. Ε’, σ. 1867.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2147, 2150.
Οµιλία του στη συζήτηση επερώτησης σχετικά µε το µέλλον της Ολυµπιακής τόµ. ΣΤ’, σ. 2185, 2191.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3179.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4400.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4568, τόµ. Θ’, σ. 4863, 4911, 5485.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5314.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του ΟΣΕ. τόµ. Θ’, σ. 5543, 5556.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6518, 6531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6634.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7951.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8376, 8387,
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εξαγορά από τον
ΟΤΕ του 20% της Σερβικής TELEKOM. τόµ. ΙΓ’, σ. 9016,
9026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’,
σ. 1410, 1423, 1424, 1434, 1436, 1446, 1450.
ΣΦΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1666, 1672, 1674.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3182.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4027, 4028, 4687, τόµ. Θ’, σ. 5405, τόµ.
Ι’, σ. 5990, 6218.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5265.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6672, 6683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8472, 8478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8733, 8742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9358, 9439, 9470, 9470,
9489, 9491, 9494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 738.
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Ηρακλείου (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3201.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, προκειµένου και οι νοητικά
και ψυχικά ασθενείς, να έχουν ίση µεταχείριση µε τις άλλες
κατηγορίες Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ζ’, σ. 3724.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5498.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 6257,
6277, 6429, 6430, 6438, 6440, 6451.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Διάρθωση της ανώτατης εκπαίδευσης και
ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ. ΙΒ’,
σ. 8423, 8472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 812.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καρδίτσας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραι-

τήσεώς του από τη θέση του ως µέλος του Δ.Σ. και προέδρου της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ARNI PALACE HOTEL Α.Ε.». τόµ. Α’, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’,
σ. 272, 279.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 324.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 988, 1001.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
και την επίλυση προβληµάτων στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 1847, 1854.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6259, 6277, 6431, 6439, 6442, 6451, 6455.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνικός Διάλογος
για την Παιδεία και συγκρότηση Σχετικών Επιτροπών». τόµ.
ΙΒ’, σ. 7920, 7930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8227, 8443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1049.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ιωαννίνων (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 597.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3355.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3532.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των
ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4243, 4252.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». τόµ. Θ’, σ. 4781, 4785.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
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Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’, σ.
6116.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’,
σ. 6378, 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Πωγωνιανής Ιωαννίνων. τόµ. ΙΒ’, σ. 8051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8101, 8110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9421, 9432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1034, 1057, 1063, 1067, 1080, 1089, 1092,
1093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1380.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αρκαδίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Πέλλης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για επίλυση του προβλήµατος εκτίµησης
των ζηµιών και καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες, από τις βροχοπτώσεις στο Νοµό Πέλλας. τόµ.
Α’, σ. 284.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 323, 335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 523, 562, 570.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Β’, σ. 529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 650, 685, 686.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 734, 747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην υποβολή και έγκριση προτάσεων και συγκεκριµένων έργων, στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Δ’,
σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Διαχείρηση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ.
1369, 1370, 1523, 1665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δραστηριότητες του κατασκοπευτικού δικτύου ΕΣΕΛΟΝ στη χώρα

µας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκηση και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3024.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια
της Ελληνικής Δύναµης στο Κόσοβο λόγω των ραδιενεργών καταλοίπων από τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 3575, 3576.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3662.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. τόµ. Ζ’, σ. 3699, 3708.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3834, τόµ. Θ’, σ. 5239.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5618, τόµ.
Ι’, σ. 5925, 5926, 6349.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή του λογισµικού προγράµµατος για τους πυραύλους PATRIOT κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 5862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση της κάλυψης των ζηµιών στην αγροτικά παραγωγή από τις Ελληνικής Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ). τόµ. ΙΒ’,
σ. 7881, 7882.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8131, 8144, 8145, 8146.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβασης 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8733.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8879, 8898.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία στεφανιαίας µονάδας και την πλήρωση των κενών θέσεων καρδιολόγων στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Έδεσσας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
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ΙΔ’, σ. 588, 589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 807, 808.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 924, 943.
ΤΖΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Μαγνησίας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του απο τη θέση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Κυβέρνησης
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των κινητικά αναπήρων πολιτών από το διαγωνισµό
του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
τόµ. Α’, σ. 236, 237.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 339.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Αθ.
Λεβέντη. τόµ. Γ’, σ. 590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 591, 611, 616,
624, 625, 626, 628, 629, 631, 632, 635, 636, 645, 649,
659, 661, 662, 663, 664, 665, 687, 689, 690, 691, 692,
697, 718, 728, 743.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να εφαρµόσει τις διοικητικές αποφάσεις, που αφορούν τους απολυµένους των αµερικανικών βάσεων στην
Ελλάδα. τόµ. Δ’, σ. 593, 594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 602, 607, 612,
613, 635, 636, 641, 642, 643, 644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει σε νοµοθετικό και διοικητικό επίπεδο την πολιτική για τη µετανάστευση. τόµ. ΣΤ’, σ.
2137,2138.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2216, 2222, 2229, 2230, 2231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις δραστηριότητες του κατασκοπευτικού δικτύου ΕΣΕΛΟΝ στη χώρα
µας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2341.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση νόµου για
την υλοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, το οποίο αφορά προκήρυξη δηµοψηφίσµατος
για κρίσιµα εθνικά θέµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 2666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δη-

µόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3527,
3528, 3531, 3532, 3533, 3534, 3585, 3589, 3590, 3591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5610,
5618, 5656, τόµ. Ι’, σ. 5894, 5910, 5917-5919, 5922,
5929, 5931, 5932, 6140, 6141, 6143, 6147, 6151, 6152,
6153, 6154, 6155, 6156, 6341, 6342, 6352, 6355, 6358,
6360, 6399, 6397, 6398, 6401, 6407, 6411, 6606, 6607,
τόµ. Θ’, σ. 5610, 5618, 5656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε καταγγελίες
που αφορούν νόθευση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για πρόσληψη εκπαιδευτικών στο δηµόσιο κ.λπ. τόµ.
ΙΓ’, σ. 8613, 8614.
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΤΖΑΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 44.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης (ΚΚΕ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το βιολογικό καθαρισµό των αστικών λυµάτων της
Θεσσαλονίκης, προκειµένου να καθαριστεί ο Θερµαϊκός
Κόλπος. τόµ. Α’, σ. 285.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχειτκά µε την οικονοµική ενίσχυση των µυδοκαλλιεργητών της περιοχής Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση και οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εγγύησης καταθέσεων
και τροποποίηση και συµπλήρωση Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος». τόµ. Α’, σ. 458, 463, 493, 498, 499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 179, 199, 218,
228, 234, 242, 254, 263, 267, 268.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 797, 815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 882, 908, 915, 923, 927, 929, 930, 954,
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966, 968, 976, 977, 979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφαλείας». τόµ. Γ’, σ.
995, 998, 999.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία στη χώρα
µας και τα µέτρα για την καταπολέµησή της. τόµ. Δ’, σ. 569.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες πληµµύρες, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιολόγηση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ταµείου Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1100, 1116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, στην εταιρία
«SOFTEX». τόµ. Δ’, σ. 1259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακίνηση
βοειδών και βοδινών κρεάτων στη χώρα µας, τα προβλήµατα για τη δηµόσια υγεία κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη και τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ.
ΣΤ’, σ. 2411.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της
δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2724, 2771, 2966, 2967,
2974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα µεταλεία της πολυεθνικής TVX στη Χαλκιδική, την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2744.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 2901.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3089.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3822, 3823, τόµ. Η’, σ.
4084, τόµ. Θ’, σ. 5374, τόµ. Ι’, σ. 6199.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των
ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4249.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµίας. τόµ. Η’, σ.
4323.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την οµαλή λειτουργία και την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας του Γενικού Νοσοκοµείου «‘Αγιος
Παύλος» Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 4472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή

της ελάχιστης τιµής στους ροδακινοπαραγωγούς σύµφωνα
µε τον κανονισµό για τα συµπύρηνα ροδάκινα. τόµ. Η’, σ.
4702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας έρευνας και εξόρυξης χρυσού της εταιρείας «Χρυσωρυχεία
Θράκης Α.Ε.». τόµ. Η’, σ. 4707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΟΥΑΡΚ» τις καταγγελίες
των εργαζοµένων για παραβίαση εργατικής νοµοθεσίας
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Περί κυρώσεως της υπ’ αρ. 58861/ΥΠΕ/1/100003/1/
ν.2601/98/9-11-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση
της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν.
2601/98» κοινής υπουργικής απόφασης». τόµ. Θ’, σ. 4971,
4973, 4982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση της παραγωγής ρυζιού, του Νοµού Σερρών, στην τιµή παρέµβασης. τόµ. Θ’, σ. 5039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5050, 5051, 5052, 5071, 5072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5447, 5471, τόµ. Ι’, σ. 5769, 5784, 5786.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της αγοράς καινούργιων ασθενοφόρων για το Εθνικό Κέντρο ‘Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ι’, σ. 5796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπεριληφθεί η
Ελλάδα στις χώρες υψηλού κινδύνου για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6345,
6381, 6382, 6395, 6398, 6400, 6410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µετεγκατάσταση των οικογενειών που επλήγησαν από το σεισµό του 1995, στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. Ι’, σ.
6422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων και τη συνέχιση της
λειτουργίας των µεταλλείων Μαντέµ-Λάκο. τόµ. ΙΒ’, σ.
8124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στην επιχείρηση οινοποιίας «Γεωργιάδη» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8616.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8887, 8903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων που παραχώρησε το κράτος
στους πρόσφυγες Μικρασιατικής και Ποντιακής καταγωγής, στην περιοχή «Πανόραµα» Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ.
8966, 8969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
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«Κύρωση της Συµφωνίας για την τροποποίηση της Πολυµερούς Συµφωνίας χρησιµοποίησης του πεδίου βολής βληµάτων του ΝΑΤΟ (Πεδίο Βολής Κρήτης-Π.Β.Κ.) εις τον όρµο
Σούδας-Κρήτη». τόµ. ΙΓ’, σ. 9103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου ‘Αµυνας
της Δηµοκρατίας της Λεττονίας για την ανάπτυξη σχέσεων
στον τοµέα της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών». τόµ. ΙΓ’, σ. 9107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Ελληνο-Τσεχικής συνεργασίας για οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη τηςπεριοχής της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης». τόµ. ΙΓ’, σ. 9410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αποµάκρυνση του πεδίου βολής Ασκού, του Νοµού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ. 9459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
105, 127, 133, 134, 175, 176, 180, 189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 203-206, 222, 234-237, 256, 260, 261, 270, 286,
292.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο και τον χρόνο συζήτησης, των διατάξεων που συµπληρώθηκαν µε τροπολογίες και ενσωµατώθηκαν ως οκτώ επιπλέον άρθρα, καθώς και των υπολοίπων τροπολογίων και άρθρων, του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ.
Εθνικής Οικονοµίας. τόµ. ΙΔ’, σ. 232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
737.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 880.
Οµιλία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ’, σ. 1036, 1058, 1063, 1068, 1081, 1090, 1096.
ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Γρεβενών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς του από τη θέση του ως Διευθυντού των Ελληνικών
Πετρελαίων Α.Ε. τόµ. Α’, σ. 7.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 4828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1809.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3585.

Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3803, τόµ. Η’, σ. 4140, 4141, τόµ. Ι’, σ.
6221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για συνέχιση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ. Η’, σ.
3944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4165.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου ινοσανίδας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.», στο Νοµό
Γρεβενών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να µειωθούν οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9388.
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Πρεβέζης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 288,
313, 351, 353, 368, 389.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1034, 1035, 1054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1099, 1115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του έργου της ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 2142,
τόµ. Η’, σ. 4709, 4721.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα χρησιµοποίησης πετρελαίου θέρµανσης από τους αγρότες που καλλιεργούν κηπευτικά εντός θερµοκηπίων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2387.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
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3309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου από την
καταστροφή που προκαλούν οι παράνοµοι αλιείς. τόµ. Ζ’,
σ. 3601.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων στην χωµατερή Κουρουπή των Χανίων,
των άρση της επιβληθείσας πονής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της καταβολής του προστίµου που επέβαλε το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για τη χωµατερή του Κουρουπητού στα Χαντά.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8010.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8126, 8140.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. ΙΒ’, σ.
8147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Υπουργού στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ότι θα ρυθµιστεί νοµοθετικά υποχρεωτικός ο πολιτικός γάµος και ο
θρησκευτικός να είναι προαιρετικός. τόµ. ΙΓ’, σ. 8835,
8836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1166, 1167, 1193.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καβάλας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2576.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Περί κυρώσεως της υπ’ αρ. 58861/ΥΠΕ/1/100003/1/
ν.2601/98/9-11-2000 «Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α>Ε. στην ενίσχυση
της επιχορήγησης και επιδότησης των τόκων του ν. 2601/
98» κοινής υπουργικής απόφασης». τόµ. Θ’, σ. 4967,
4980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 412, 413.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Πρεβέζης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 85.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 850.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ’, σ. 700.
Οµιλία του στη συζήτηση επί: α) του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 1999 και β)του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονο-

µικό έτος 2001. τόµ. Δ’, σ. 1186.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
1967.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ.
2113, 2126.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9084.
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Πιερίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 286,
351, 352, 368, 388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική βοήθεια για την ανασυγκρότηση της Γιουγκοσλαβίας,
την αποκατάσταση του οδικού άξονα 10 και της γραµµής
των σιδηροδρόµων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Πιερίας. τόµ.
Θ’, σ. 5535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6510.
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ευρυτανίας (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κοζάνης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3109.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4746, 4759.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7771, 7784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8503, 8526, τόµ. ΙΓ’, σ. 8712, 8713,
8714, 8721, 8724, 8816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
650, 704, 735.
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καρδίτσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
ΤΣΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Καβάλας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ’, σ. 700, τόµ. Ζ’, σ. 3532.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 1958.
Ονοµαστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του
ασυλίας. τόµ. Ε’, σ. 2113, 2126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Συµφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη
και καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος και του
προσαρτηµένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης
και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο
S.E.C.I.) για την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος». τόµ. ΣΤ’, σ. 2512, 2515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
του Νοµού Καβάλας, από το πρόγραµµα επιδότησης, του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) για την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις, τη
µείωση ανεργίας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6168.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’,
σ. 6378, 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9085.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λάρισας (ΚΚΕ). τόµ. Η’,
σ. 4371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων συνδικαλιστικών στελεχών κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 5003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η.) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί στους εργαζόµενους στην «ΛΑΡΚΟ», η
πρόθεση της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6569, 6588, 6634, 6639,

6666, 6714, 6722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου, µε βάση το άρθρο Κ.Ε της Σύµβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε το πεδίο εφαρµογή της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη Σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα, καθώς και σχετικά µε την προσθήκη του αριθµού καταχώρησης των µέσων µεταφοράς
στη Σύµβαση». τόµ. Ι’, σ. 6630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών των Νοµών Λάρισας και Ηµαθίας, για τις ποσότητες βαµβακιού που παρέδωσαν στο εκκοκκιστήριο βάµβακος «Ευάγγελου Κρυστάλλη» κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ». τόµ. ΙΒ’, σ. 8201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία του περασµένου
Μαρτίου, δενδροκαλλιεργητών της Θεσσαλίας. τόµ. ΙΓ’, σ.
8755.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λάρισα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8877.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8887, 8903.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του ανώτατου ορίου υγρασίας για το φετινό βαµβάκι, τον έγκαιρο προγραµµατισµό της καλλιέργειας για τη νέα περίοδο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαχειριστικής µελέτης των ζωνών
παραγωγής, για την οριοθέτηση και αδειοδότηση µονάδων
οστρακοκαλλιέργειας στο θερµαϊκό Κόλπο. τόµ. ΣΤ’, σ.
2641.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Θ’, σ. 5467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5593, τόµ.
Ι’, σ. 5593, 5894, 6133, 6134, 6342, 6360, 6379, 6390,
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6396.
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Σερρών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 603, 633, 648,
649, 692, 725.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και την προστασία
της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2418.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3998.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4121, 4569, τόµ. Θ’, σ. 4876, 4921,
4922, 5239.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4289, 4290.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
στον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4401.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 4802.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5318.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ίδρυση νέου Εφετείου στον άξονα Θεσσαλονίκης-Θράκης. τόµ. Θ’, σ. 5630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6678.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναθέσει στα Ευρωπαϊκά όργανα προς λύση, το ζήτηµα της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου
στο Κοσλοντούϊ της Βουλγαρίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7793.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7950, 7964.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ’, σ. 7978, 7979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αποπεράτωση του Νοσοκοµείου
Σερρών. τόµ. ΙΒ’, σ. 8012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8100.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών: Δ. Κοσσυβάκη, Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Δ. Ρέππα, Γ. Φλωρίδη. τόµ. ΙΓ’, σ. 8808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9091.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «‘Εκτιση ποινών εµπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του ΥπουργείουΔικαιοσύνης». τόµ. ΙΕ’, σ. 837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 925-927, 967, 992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1378.
ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Βοιωτίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 86.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 364.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 935.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1043, 1044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
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σης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών». τόµ. Ε’, σ. 1723.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3181.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4273.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση έργων. τόµ. Η’, σ.
4440, 4447, 4456, 4457.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Θ’, σ. 4975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη συγκρότηση των διαχειριστικών αρχών κατά τη διαχείριση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας.
τόµ. Ι’, σ. 6047.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας.τόµ. Ι’, σ. 6111.
Ψηφοφορία (λήψη απόφασης) επί της αιτήσεως εισαγγελικής αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι’,
σ. 6378, 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6677.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων’Ιδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)». τόµ.
ΙΔ’, σ. 544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
646, 698, 699.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ευρυτανίας (ΝΔ). τόµ. Γ’,
σ. 1001.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 3920,
3930.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4014, 4015, τόµ. Θ’, 4876, 5176, 5235,
5236, 5475, τόµ. Ι’, 5969, 6217.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4283.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απονοµή της Δικαιοσύνης και την έκτιση των ποινών.
τόµ. ΙΒ’, σ. 7952, 7963.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8102, 8111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και άλλες διατάξεις για την προστασία
του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων». τόµ. ΙΓ’, σ. 9151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 806.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κιλκίς (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 286,
307, 311, 351, 366, 395, 397.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 325, 335.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης: «Εγγυήσεις διαφάνειας κατά τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών». τόµ. Γ’, σ. 793.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Για
την προστασία των πόσιµων νερών από τη ρύπανση». τόµ.
Γ’, σ. 1044, 1055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση εκτέλεσης των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 627.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 738, 751,
752Α.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Δηµιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κοµποστοποίησης
και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και Μονάδας Συµπίεσης Δεµατοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριµµάτων στο Δήµο Ακρωτηρίου Νοµού Χανίων
(ΦΕΚ 152Α’/30-6-2000). τόµ. Δ’, σ. 1112, 1113, 1119.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1272-1274,
1282, 1283.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3240.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέκταση
των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στο
ΘΡΙΑΣΙΟ Πεδίο, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 4705, 4706.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του
έργου ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου. τόµ. Η’, σ. 4717-4719,
4725, 4726.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
τόµ. Ι’, σ. 6489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Ε-
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πικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6638.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος. τόµ. ΙΒ’, σ. 8136, 8146, 8147-8151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 298, 336,
338, 350, 379, 380, 388, 389, 402, 404, 410, 412, 414,
417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Συγχώνευση του
Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» και
της εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι Ανώνυµη Εταιρεία» σε ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητόδροµων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.». τόµ. ΙΔ’,
σ. 436, 437.
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών της αγοράς πληροφορικής τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 1918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2731.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3257.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων για τον περιορισµό των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Η’, σ. 4235.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4331, 4332.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5317.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Χίου (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3232.
Εκλογή της ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Ζ’, σ. 3580,
3883.
Οµιλία της επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5494, τόµ. Ι’, σ. 6220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5652.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας:
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής

Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9365.
ΤΣΟΥΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αργολίδος (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 599, 683, 725.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εκτέλεση του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». τόµ. Δ’, σ. 1266, 1279.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκηση και Αποκέντρωσης: «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 3024.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3263.
Συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3509.
Ψηφοφορία επί της αιτήσεως Εισαγγελικής ‘Αρσης για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ζ’, σ. 3580, 3583.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. τόµ. Ζ’, σ. 3700, 3709.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4287.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4556, 4663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5620.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία Παιδιατρικής Κλινικής στο Νοµό Αργολίδος. τόµ. Ι’, σ. 5864. Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για τη δηµιουργία Νοσοκοµειακής Μονάδας στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8161.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Διώρυγας της Κορίνθου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8621.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους
προέδρους και δηµάρχους των καταργηθέντων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8914.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών για τη δηµοπράτηση του έργου Αυχή ΑγκαθιάςΧαµέζι του Βορείου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). τόµ.
ΙΓ’, σ. 9038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Υπαίθρια διαφήµιση,
συµπολιτείες δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΕ’, σ. 1050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
και των διοικητικών δικαστηρίων». τόµ. ΙΕ’, σ. 1377.
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ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής ‘Αµυνας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 11.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής ‘Αµυνας
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 44.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή
της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «DYNAMIC MIX» στο Αιγαίο κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 180, 181, 379, 380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
ατυχήµατα στην Πολεµική Αεροπορία, τη λήψη µέτρων για
τη σωστή συντήρηση και έλεγχο των αεροσκαφών. τόµ. Α’,
σ. 348, 349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αναφερόµενα στην
προµήθεια ασυρµάτων, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
τόµ. Α’, σ. 381, 382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικείµενη υπογραφή της σύµβασης για την αγορά εξήντα αεροσκαφών Eurofighter κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1978, 1979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πτώση
του µαχητικού αεροσκάφους F16, τη διερεύνηση των αιτιών για τις συχνές πτώσεις πολεµικών αεροσκαφών κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2172, 2173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κύρωση
από την Ελληνική Βουλή της Σύµβασης της Οτάβας για την
απαγόρευση των ναρκών. τόµ. ΣΤ’, σ. 2173, 2174.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια
της Ελληνικής Δύναµης στο Κόσοβο λόγω των ραδιενεργών καταλοίπων από τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 3547. 3575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις από τους βοµβαρδισµούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, τον ιατρικό έλεγχο των Ελλήνων στρατιωτών που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο Κόσοβο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3575,
3577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ή όχι βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στο
πεδίο βολής Λαγκαδά κατά τη διάρκεια της ΝΑΤΟϊκής άσκησης DYNAMIC-MIX .λπ. τόµ. Η’, σ. 4066.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στους πολέµους
Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. τόµ.
Η’, σ. 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217 4221, 4222,
4223, 4227.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5844, 5848, 5851,
5853.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή του λογισµικού προγράµµατος για τους πυραύλους PATRIOT κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 5862, 5863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 78567859, 7860, 7863, 7864, 7871, 7887-7891, 7894, 7898,
7899, 7901, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907.
Οµιλία του σε επίκαιρη σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών για άρση των ναρκοπεδίων στον ελ-

ληνικό χώρο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8368, 8369.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης στην υλοποίηση από πλευράς των Ηνωµένων
Πολιτειών, του «Εθνικού Αντιπυραυλικού Συστήµατος»
κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8369, 8370.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη Σύµβαση 4/97
µεταξύ του Υ.ΕΘ.Α. και EADS, που προβλέπει τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8592, 8598, 8602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων άρσης των αδικιών εις βάρος των αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Εµφυλίου Πολέµου κα
του Αντιδιδακτορικού Αγώνα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8872, 8873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν την αποµάκρυνση των Αµερικανών από τη στρατιωτική βάση στον ‘Αραξο κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8999,
9000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
109, 114, 129, 130, 175, 178, 179, 180, 181, 185, 186,
187, 189, 191, 193, 194, 195.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λαρίσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
12.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
φαρµάκων επί πιστώσει, σε ασφαλισµένους του δηµοσίου
και των άλλων ταµείων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 443, 444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 481, 482, 485,
489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Οργανισµού Διαχείρησης Πόρων Υγείας (ΟΛΙΠΥ) κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 932, 933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιολόγηση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ταµείου Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1094, 1095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση 340 δις δραχµών από την Διοίκηση του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία ανήκουν στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού και στον Οργανισµό Ανεργίας Επαγγελµατικής Κατάρτισης. τόµ. Ε’, σ.
1539, 1540.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης που αφορά το ασφαλιστικό µας σύστηµα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 2648, 2649, 2650, 2651, 2657, 2658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να προωθήσει µια κοινωνική-ασφαλιστική
σύµβαση µε την Αυστραλία. τόµ. ΣΤ’, σ. 2853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2936, 2947, 2948,
2950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
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και την καταβολή των νοµίµων προστίµων που επέβαλε το
Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας στο καζίνο του Ρίο κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 3942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση χρηµάτων από το αποθεµατικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Η’, σ. 4525, 4526,
4527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την µη ανανέωση των συµβάσεων των µε ποσοστά υπαλλήλων, που απασχολούνται µε την είσπραξη των εσόδων ορισµένων Ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ’, σ. 4846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µετατροπή
του 3ου Νοσοκοµείου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε µονάδα βραχείας νοσηλείας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
4848, 4849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
σύνταξης από τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) σε γυναίκες αγρότισσες, οι σύζυγοι των οποίων εργάστηκαν και συνταξιοδοτήθηκαν στην Αµερική. τόµ. Θ’, σ.
5131, 5132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό κατώτατης σύνταξης κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5132, 5133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση
των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
στα πολυϊατρεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. Θ’, σ. 5537, 5538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκδοση
των αναγκαίων προεδρικών διαταγµάτων, που θα επιτρέπουν στους ασφαλισµένους του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), να δικαιούνται φυσικοθεραπείας κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 6009, 6010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του ασφαλιστικού προβλήµατος των επαγγελµατιών της περιοχής Βάρδας Ηλείας. τόµ. Ι’, σ. 6080, 6081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την προώθηση των νοµοθετικών παρεµβάσεων για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6167, 6168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
6376, 6377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης των προστατευµένων µελών,
των οικογενειών των µεταναστών. τόµ. Ι’, σ. 6699, 6700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη ανανέωση των συµβάσεων σε υπαλλήλους, εισπράκτορες του Ταµείου Ασφάλισης Εµπόρων (ΤΑΕ). τόµ. Ι’, σ. 6700, 6701.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 60086, 6087, 6093, 6094.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης των λειτουργικών προβληµάτων του υποκαταστήµατος του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ’, σ. 7978, 7879.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναπροσλάβει τους συµβασιούχους εργαζοµένους στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
(ΤΕΒΕ) Χαλκίδας, στο νέο Ασφαλιστικό Ταµείο που δηµιουργείται. τόµ. ΙΒ’, σ. 8456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αποστείλει την εφαρµογή της απόφασης
που χαρακτηρίζει πολλά νησιά ως τουριστικές περιοχές

κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία γραφείων του Ταµείου Εµπόρων Βιοτεχνών Ελλάδας
(ΤΕΒΕ) στους Μολάους και το Γύθειο κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ.
8578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λάρισα. τόµ. ΙΓ’, σ. 8876, 8877, 8878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Κύρωση της Συµφωνίας κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Συρίας». τόµ. ΙΓ’, σ. 9116.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιστολή του περί παραιτήσεώς του από µέλος των Δ.Σ.
των εταιρειών όπου συµµετείχε. τόµ. Α’, σ. 2.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13, 14.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει ειδικότητα αθλητριατικής στα Πανεπιστήµια κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7977.
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’,
σ. 11.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κιλκίς (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 53, 92, 93, 96, 102, 106, 107, 108,
109, 114, 115, 116, 119, 120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή
των Κανονισµών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του
Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ». τόµ. Γ’, σ. 868.
Οµιλία του στο νοµοσχέδίο του Υπ. Πολιτισµού: «Ρύθµιση θεµάτων ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 850, 851, 858-861, 874,
875, 876, 963, 967, 968, 969.
Ανακοινώνεται µηνυτήρια αναφορά της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών εναντίον του. τόµ. Δ’, σ. 922.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διορισµό
του Μάικλ Νάιτ στη Συντονιστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για την παρακολούθηση της πορείας
των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. τόµ. Ε’, σ. 1577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
της αθλητικής υποδοµής στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ.
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Ε’, σ. 1953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ. 3691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων βελτίωσης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3694, 3695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση και αναβάθµιση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας στον ‘Αγιο Κοσµά. τόµ. Ι’, σ. 6045, 6046.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργού να προτείνει ως νέο ολυµπιακό αγώνισµα το
καράτε κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οριστική
χωροθέτηση του συνόλου των ολυµπιακών έργων την ανατροπή του προϋπολογισµού για την κατασκευή των έργων
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8753.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση
και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8765.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1234, 1237, 1242.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χαλκιδικής (ΝΔ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 433, 447, 462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθµίσεις θεµάτων του
Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 619.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των πληγέντων από τις πρόσφατες
πληµµύρες στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Δ’, σ. 1258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2490.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3365.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. τόµ. Ζ’, σ. 3701, 3709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιχειρη-

σιακή λειτουργία και εκµετάλλευση του νέου ραντάρ προσέγγισης στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 3851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των τροχαίων ατυχηµάτων στη Χαλκιδική, τη λήψη µέτρων
προστασίας των πολιτών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5802.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. τόµ. Ι’, σ. 5809, 5820.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρήση βληµάτων
απεµπλουτισµένου ουρανίου. τόµ. Ι’, σ. 5842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6270, 6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6660, 6718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7865,
7896, 7897, 7901, 7902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της γέφυρας της Νέας Ποτίδαιας Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. ΙΓ’, σ. 9101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Επαγγελµατίες οπλίτες και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
102, 120, 121, 132, 133, 182, 183, 189, 192, 195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
697.
ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λαρίσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9335, 9375, 9415, 9416,
9435, 9462, 9481.
ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Γεωργίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτής Πέλλης (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών των αγροτών, από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ.
Α’, σ. 166.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Ο-
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ροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 349.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης των υδάτινων πόρων
και της υποχώρησης του υδροφόρου ορίζοντα στην κεντρική Μακεδονία. τόµ. Ε’, σ. 1837.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κρούσµατα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µέτρα ελέγχου στη χώρα µας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2178.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2580.
Οµιλία της επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3356.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
των εισαγοµένων φρούτων και λαχανικών από τις βοµβαρδισµένες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
4155.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στη µείωση ή την κατάργηση
των πολυτεκνικών επιδοµάτων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5037.
Οµιλία της επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτειας.
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ.
Θ’, σ. 5636, τόµ. Ι’, σ. 6383, 6391.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας αφιερωµένη στην απόδηµη Ελληνίδα. τόµ. Ι’, σ. 5757.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη τραγική κατάληξη του παιδιού στη Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. Ι’,
σ. 5832.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το νέο τρόπο καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ µέσω του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ». τόµ. Ι’, σ. 6084, 6085, 6092.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6514, 6528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών λειτουργίας σε Ραδιοφωνικούς Σταθµούς. τόµ. Ι’, σ.
6698.
Οµιλία της στο νοµοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8182.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβαθµισµένη εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στις εκδηλώσεις µνήµης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8871, 8872.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9217.

ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αχαΐας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Πολιτισµού στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 25, 64.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και λοιπές δικονοµικές και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8184.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Έβρου (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νέου προσδιορισµού αντικειµενικών αξιών γης κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 412, 413.
Οµιλία του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά,
ρυθµίσεις θεµάτων κτηµατικής εταιρείας του Δηµοσίου
(Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού
χρυσού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 182, 183, 202,
209, 217, 225, 233, 236, 249, 253, 261, 265, 268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηρικών συναλλαγών,
εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ’, σ. 905, 909, 910, 918, 919, 920, 950, 957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απεργία
των φορτηγών αυτοκινήτων, τις επιπτώσεις στη µεταφορά
αγροτικών προϊόντων, του τουρισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 626,
627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Οικονοµικών για νοµοθετική ρύθµιση του
φόρου του εισοδήµατος από ανείσπρακτες οφειλές προβληµατικών επιχειρήσεων του Δηµοσίου, που τέθηκαν σε
ειδική εκκαθάριση. τόµ. Δ’, σ. 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». τόµ. Δ’, σ.
1028, 1034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί στους παραγωγούς χυµοποιήσεων εσπεριδοειδών, η εφαρµογή του νέου κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οπωροκηπευτικά κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1543, 1544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του ‘Αλσους Ριζάρη στο «‘Ιδρυµα Βασίλη και Ελίζας
Γουλανδρή» για την ανέγερση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 1579, 1580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων λόγω
της µεγάλης αύξησης του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Ε’, σ.
1696, 1697.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
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Ε’, σ. 2021, 2024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2271, 2274, 2291, 2292, 2306, 2314,
2315, 2316, 2327, 2330, 2331, 2332, 2333, 2362, 23692371, 2375, 2376, 2479, 2483, 2484, 2485, 2497, 2498,
2577, 2579, 2580, 2582, 2586, 2587, 2588, 2593, 2792,
2794, 2799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που προέκυψαν µε την εφαρµογή του προεδρικού
διατάγµατος, για την αναδιάταξη των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2508, 2509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πτώση
των επιτοκίων καταθέσεων στις τράπεζες, την κερδοσκοπία
µε τα επιτόκια χορηγήσεων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2610.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
συστήµατος TAXIS για την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων και το ελεγκτικό έργο των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2616, 2618, 2619, 2625, 2626, 2627, 2628,
2629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2967, 2971, 2976.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3870, 3881, 3882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει αναλογικά τις προσαυξήσεις για τις καθυστερήσεις οφειλών προς το δηµόσιο. τόµ.
Η’, σ. 4200, 4201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στην ‘Υδρα. τόµ. Η’, σ. 4237,
4238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση του τρόπου προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών
γης, στις εκτός σχεδίου περιοχές των νησιών των Κυκλάδων. τόµ. Η’, σ. 4430, 4431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων, την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που θα προκύψουν κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 4528.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ.
Οικονοµικών: «Για την ανάπτυξη της φιλαλληλίας και τη
στήριξη, ενθάρρυνση και προώθηση κοινωνικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε των δωρεών
και των χορηγιών σε ιδρύµατα και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» τόµ. Θ’, σ. 4775, 4784, 4790, 4791,
4792, 4793, 4794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 5057, 5058, 5059, 5076, 5077, 5078,
5105, 5107, 5114, 5120, 5261-5264, 5268, 5358, 53615367, 5422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση δηµόσιας έκτασης από το «Κτήµα Οµορφοκλησσιάς» για την κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Θ’, σ. 5230, 5231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση
του κληροδοτήµατος «ΤΑΣΟΥΛΑ» κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5539,
5540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπέρογκη
αύξηση των νέων αντικειµενικών αξιών των ακινήτων κ.λπ.

τόµ. Ι’, σ. 5797, 5799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για µείωση των αντικειµενικών αξιών των
ακινήτων στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι’, σ. 6039, 6042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάταξη
του επαγγέλµατος των Χηµικών-Μηχανικών για τη ρύθµιση
της φορολογίας τους. τόµ. Ι’, σ. 6470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου, µε βάση το άρθρο Κ.Ε της Σύµβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε το πεδίο εφαρµογή της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη Σύµβαση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τοµέα, καθώς και σχετικά µε την προσθήκη του αριθµού καταχώρησης των µέσων µεταφοράς
στη Σύµβαση».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 6630.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση
της Διώρυγας της Κορίνθου. τόµ. ΙΓ’, σ. 8622, 8623-8625,
8626, 8629, 8630, 8632, 8633, 8634.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του εργοστασίου ινοσανίδας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.», στο Νοµό
Γρεβενών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8804, 8805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να µειωθούν οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9388, 9389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 413, 414.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηµαθίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Γεωργίας για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της αγροτικής παραγωγής κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 655.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος της πρόωρης συνταξιοδότησης των
αγροτών κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9175.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
βαµβακοπαραγωγών. τόµ. ΙΓ’, σ. 9220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Γεωργίας: «Εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». τόµ. ΙΕ’, σ. 909, 936, 952, 953, 970, 981, 993,
1006, 1021, 1027, 1027, 1029.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Περ. Αττικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Ζ’, σ. 3127.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4628.
Χ
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Σερρών (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλη-
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σης και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2941, 2942, 2948,
2949.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». τόµ. Ζ’,
σ. 3863, 3882, 3883.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4105, 4570, 4619.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4325, 4326, 4327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας:
«Περί
κυρώσεως
της
υπ’
αρ.
58861/ΥΠΕ/1/100003/1/ν. 2601/98/9-11-2000 «Υπαγωγή
επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας GLAVERBEL ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης
των τόκων του ν. 2601/98» κοινής υπουργικής απόφασης».
τόµ. Θ’, σ. 4969, 4970, 4980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5616, τόµ.
Ι’, σ. 5914, 5930, 6143, 6144, 6348, 6357.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστούντες. τόµ.
Ι’, σ. 6516, 6528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από παγετό αµυγδαλοπαραγωγών
του Νοµού Σερρών κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 7918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
τόµ. ΙΒ’, σ. 8444, 8446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Γεωργίας να αναδιαπραγµατευτεί µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση των εθνικών ποσοτήτων
για το βαµβάκι και τον καπνό κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 8875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Ελληνο-Τσεχικής συνεργασίας για οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη τηςπεριοχής της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης». τόµ. ΙΓ’, σ. 9410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Προσωπικό Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 24, 32, 54, 66.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 211, 212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 390, 403,
404.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηµαθίας (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Α’, σ. 324, 335.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ.
Δ’, σ. 992, 1003.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων διαφύλαξης του εισοδήµατος των ροδακινοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2854.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3380.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της οικονοµικής ευρωστίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. τόµ. Ζ’, σ. 3698, 3708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6434, 6438, 6449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραµµα Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 805.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των µνηµείων». τόµ. ΙΕ’, σ. 885.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β. Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Γ’, σ. 1001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής ‘Αµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 7893.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Τρικάλων (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της
Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
Ε’, σ. 2018, 2023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2730, 2770.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Η’, σ. 4009, 4010, 4093, 4652, τόµ. Θ’, σ.
4913. 4914, 4915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Θ’, σ. 5653.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Λαρίσης (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Γεωργίας στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
του έργου άρδευσης του Κάµπου της Ξάνθης στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Α’, σ. 227, 228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση των µυδοκαλλιεργητών της περιοχής Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. τόµ. Α’, σ. 385, 386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Γεωργίας για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της αγροτικής παραγωγής κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 655.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. Δ’, σ. 749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
του ανώτατου ορίου υγρασίας για το φετινό βαµβάκι, τον έ-
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γκαιρο προγραµµατισµό της καλλιέργειας για τη νέα περίοδο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου Γεωργίας για µείωση της καλλιεργούµενης
έκτασης βαµβακιού κατά επτακόσιες χιλιάδες στρέµµατα
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 935, 936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας για παράταση της προθεσµίας
για την περάτωση και παραλαβή των έργων πρόληψης των
δασικών πυρκαγιών. τόµ. Δ’, σ. 1169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για συνέχιση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ. Η’, σ.
3944, 3945.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των
ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4243, 4253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Εθνικού Δρυµού του Σουνίου. τόµ.
Η’, σ. 4434, 4435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
της λειψυδρίας και της υφαλµύρωσης σε περιοχές της Λακωνίας. τόµ. Η’, σ. 4435, 4436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πληρωµή των ελαιοπαραγωγών βρώσιµης ελιάς για τις ποσότητες
που παρέδωσαν και διατέθηκαν από τη χώρα µας, ως επισιτιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες. τόµ. Ε’, σ. 1541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προγραµµατισµό για την εφαρµογή της προοπτικής της παραγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
1583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας προκειµένου να παραδώσουν οι
βαµβακοπαραγωγοί της Φθιώτιδος τη φετινή σοδειά τους.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2409, 2410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη και τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων «ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.». τόµ.
ΣΤ’, σ. 2410, 2411.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θέµα της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοειδών και την προστασία της
δηµόσιας υγείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 2433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραµµα στήριξης «νέων αγροτών»,
για τους αγρότες που επλήγησαν από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του καλοκαιριού. τόµ. ΣΤ’, σ. 2639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων Τσικουδιάς κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2639, 2640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαχειριστικής µελέτης των ζωνών
παραγωγής, για την οριοθέτηση και αδειοδότηση µονάδων
οστρακοκαλλιέργειας στο θερµαϊκό Κόλπο. τόµ. ΣΤ’, σ.
2641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην προώθηση πιστοποίηση και στον έλεγχο των
βιολογικών προϊόντων. τόµ. ΣΤ’, σ. 2745, 2746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού,
την κατασκευή των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2894, 2895.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για διακοπή των έργων εκτροπής

του Αχελώου ποταµού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2925, 2926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση χωροθέτησης και αδειοδότησης µονάδων οστρακοκαλλιέργειας στο Θερµαϊκό Κόλπο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2962,
τόµ. Ι’, σ. 3604, 3605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
του έργου «‘Αρδευσης της πεδιάδας Δράµας-Καβάλα από
τα νερά του ποταµού Νέστου» στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. τόµ. ΣΤ’, σ. 3045, 3046,
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την προστασία των παραγωγών λαδιού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 3047, 3048.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 3055,
3061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή κοινοτικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί στους κτηνοτρόφους. τόµ. Θ’, σ. 5572, 5573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπεριληφθεί η
Ελλάδα στις χώρες υψηλού κινδύνου για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5940, 5941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων άρδευσης και ύδρευσης στη
Θεσσαλία. τόµ. Ι’, σ. 6426, 6427.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον υγειονοµικό έλεγχο των εισαγόµενων αµνοεριφίων από τρίτες χώρες, στην περίοδο του Πάσχα. τόµ. Ι’, σ. 6604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη χορήγηση αγροτικών-καλλιεργητικών δανείων από
την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Ι’, σ. 6703, 6704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών των Νοµών Λάρισας και Ηµαθίας, για τις ποσότητες βαµβακιού που παρέδωσαν στο εκκοκκιστήριο βάµβακος «Ευάγγελου Κρυστάλλη» κ.λπ. τόµ.
ΙΒ’, σ. 8011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση αποστολής των καταστάσεων που ορίζουν τις ποσοστώσεις στην καλλιέργεια βάµβακος κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8202,
8203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
αγροτών του Νοµού Ηρακλείου από τη στρεµµατική επιδότηση της σουλτανίνας κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8203, 8204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις περσινές πυρκαγιές την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8364,
8365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων για την αγροτική έρευνα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία του περασµένου
Μαρτίου, δενδροκαλλιεργητών της Θεσσαλίας.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8754, 8755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας να κηρυχθεί η περιοχή ΔαδιάςΛευκίµης-Σουφλίου ως Εθνικό Πάρκο. τόµ. ΙΓ’, σ. 8755,
8756.
Οµιλία του στη συζήτηση µε πρωτοβουλία Βουλευτών για
τα εξής θέµατα: α) Εθελοντισµός β) Μη αποκατάσταση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2000 γ) Έγκριση, εξειδίκευση και δυσκολίες εφαρµογής του 3ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης δ) Πρόβληµα των ναρκωτικών. τόµ. ΙΓ’, σ.
8768, 8771, 8775, 8776.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ποσοτήτων ληγµένης ορµόνης από τις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και
τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8806.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8883, 8892, 8893, 8894, 8904,
8905, 8908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων που παραχώρησε το κράτος
στους πρόσφυγες Μικρασιατικής και Ποντιακής καταγωγής, στην περιοχή «Πανόραµα» Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ’, σ.
8966, 8969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην κατασκευή του αντιπληµµυρικού έργου του Βορβά και του αρδευτικού της Γλυκόβρυσης στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8970, 8971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε νέο προσωπικό, της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9213, 9214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. τόµ. ΙΓ’, σ. 9460, 9461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος άρδευσης στο Νοµό Δράµας, λόγω
διακοπής της ηλεκτροδότησης του αρδευτικού δικτύου, για
οφειλές προς τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. τόµ.
ΙΓ’, σ. 9539, 9540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
των χρεών της Γεωργικής Ένωσης των Οπωροκηπευτικών
Καστοριάς. τόµ. ΙΓ’, σ. 9542, 9543.
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Φθιώτιδος (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 26, 53, 104, 113.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 330.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
Κ. Καραµανλή και των Βουλευτών του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει
σε βάθος, τις πράξεις και τις παραλείψεις που οδήγησαν
στο σηµερινό αδιέξοδο την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Δ’,
σ. 886, 887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου Γεωργίας προκειµένου να παραδώσουν οι
βαµβακοπαραγωγοί της Φθιώτιδος τη φετινή σοδειά τους.
τόµ. ΣΤ’, σ. 2410.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της ελαιοπαραγωγής. τόµ. Ζ’, σ.
3482.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις πυρκαγιές στα
δάση, το θέρος του 2000 και τα µέτρα αποκατάστασης των
ζηµιών. τόµ. Η’, σ. 4240, 4251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του αεροδροµίου στα Σπάτα. τόµ. Η’, σ. 4530, 4531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοι-

ας: «Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας». τόµ. Θ’, σ. 4832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή της ζεύξης του Μαλιακού Κόλπου, τις διαδικασίες
κατασκευής της παράκαµψης Αγίου Κωνσταντίνου κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 6043.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ασφάλεια σε όλα τα µέσα µεταφοράς. τόµ. ΙΒ’, σ. 8375, 8386.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΚΚΕ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις µαθητικές κινητοποιήσεις. τόµ.
Α’, σ. 223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πρόσληψης καθηγητών στα σχολεία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ. 235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 19, 51, 80, 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 127, 148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Αναβολή διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. Δοκιµασία δεξιοτήτων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου». τόµ. Β’,
σ. 274, 279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργικού Συµβουλίου». τόµ. Δ’, σ. 600, 636, 637.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων επίλυσης του προβλήµατος της σχολικής στέγης στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 724.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. τόµ. Δ’, σ. 1236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τη σωστή λειτουργία της
µονάδος µεταµόσχευσης µυελού των οστών στο Νοσοκοµείο «Παπανικολάου». τόµ. Ε’, σ. 1584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων στην επιχείρηση «ΜΠΙΑΝΚΑ»
στην Καβάλα. τόµ. Ε’, σ. 2012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, που
διέπει την Εθνική Βιβλιοθήκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 2790.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3184.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 3790, τόµ. Η’, σ. 4081,
4082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση των προπαρασκευαστικών τµηµάτων για τους αποφοίτους µαθητές των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων. τόµ. Η’, σ. 4063.
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Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση βοµβών
και βληµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου στους πολέµους
Βοσνίας, Κοσυφοπεδίου και άλλα µέρη της Σερβίας. τόµ.
Η’, σ. 4209, 4220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λαθραία
διακίνηση ραδιενεργών υλικών. τόµ. Η’, σ. 4646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων δεδουλευµένων στους εκπαιδευτικούς
του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης. τόµ. Θ’, σ. 4942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
της στατικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 6008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6261, 6431, 6444, 6452, 6453, 6456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη. τόµ. Ι’, σ.
6599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διορισµό
εκπαιδευτικών µουσικής αγωγής στα δηµόσια σχολεία. τόµ.
ΙΒ’, σ. 7917.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εθνικός Διάλογος
για την Παιδεία και συγκρότηση Σχετικών Επιτροπών». τόµ.
ΙΒ’, σ. 7922.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8212, 8443, 8462, 8465, 8478, 8481..
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
διεξαγωγής των εξετάσεων στη Β’ και Γ’ Λυκείου στα ιδιωτικά λύκεια. τόµ. ΙΒ’, σ. 8546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων σε απλήρωτους καθηγητές διαφόρων
ειδικοτήτων. τόµ. ΙΓ’, σ. 9180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων που αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση των µεγάλων οδικών έργων κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, έργων Ολυµπιακής Υποδοµής
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ’, σ. 1216.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΠΑΣΟΚ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού

Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 81, 84.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
Τουρισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 364, 365, 375,
379, 386, 391, 398, 416, 428, 430, 437, 439, 444, 451,
456, 457, 460, 463, 465, 466.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλή και Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε
την ασφάλεια της ακτοπλοϊας και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα. τόµ. Ε’, σ. 1770, 1772.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1987, 1998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του 2001 η σχετική πίστωση για τον «πάγιο πόρο» του
Οργανισµού Ασφάλισης Προσωπικού της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΟΑΠ-ΔΕΗ). τόµ. ΣΤ’, σ. 2608, 2609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 3004, 3005.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3292.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 39223926, 3931, 3933.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4341.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγγραφή στον
Προϋπολογισµό του 2001, πίστωση χρηµατοδότησης του
ΟΑΠ-ΔΕΗ. τόµ. Η’, σ. 4749, 4751, 4752, 4759, 4760,
4761.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΒ’, σ. 7774, 7775,
7776, 7785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών σε ιδιώτες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8122, 8123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων και τη συνέχιση της
λειτουργίας των µεταλλείων Μαντέµ-Λάκο. τόµ. ΙΒ’, σ.
8123, 8124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΒ’, σ. 8502, 8514, 8519, 8524, 8527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ’, σ. 8717, 8719, 8727, 8739-8740,
8743, 8814, 8815, 8816.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα λειτουργικά προβλήµατα της εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ’,
σ. 9391, 9392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης:
«Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ’, σ. 629, 634, 637, 654, 678, 679, 680, 683, 689, 692,
699, 708, 709, 710, 721, 722, 725, 728, 729, 732, 733,
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734, 739, 743, 748, 752, 757, 758, 759, 760.
Οµιλία του στη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2
του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 629.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Αχαΐας (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α’,
σ. 3.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 59.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Τροποποιηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Θέµατα
προστασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 91.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κίνητρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας». τόµ. Ε’, σ. 1554,
1555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπερψήφιση ανθελληνικής οργάνωσης από τον Έλληνα εκπρόσωπο στο ECOSOC του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. τόµ.
Ε’, σ. 1698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2363, 2373, 2374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Προώθηση της απασχόλησης και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 2721.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 3607, 3629, 3630, 3735, 3736,
3749.
Οµιλία του επί της προτάσεως δυσπιστίας, κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. Η’, σ.
4315.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής
για υποθέσεις που αφορούν στον Υπουργό Δ. Ρέππα και
τον πρώην Υπουργό Θ. Πάγκαλο. τόµ. Η’, σ. 4402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 4498.
Οµιλία του επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγµατος. τόµ. Θ’, σ. 5388, τόµ. Ι’, σ. 5988-5990.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έναρξης της λειτουργίας της Μονάδας Χηµειοθεραπείας του
Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». τόµ. Ι’,
σ. 6106.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία των απολυµένων ανέργων της Αµερικανικής
Βάσης του Αράξου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ρύθµιση θεµάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ.
727.

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Ηµαθίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού
Δηµοσίας Τάξης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 91.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. τόµ. Α’, σ. 189, 190, τόµ. Η’, σ. 4235, 4236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τις εκδηλώσεις στη Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αναγραφή ή όχι του Θρησκεύµατος
και άλλων στοιχείων στις αστυνοµικές ταυτότητες. τόµ. Α’,
σ. 349, 350.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 505, 513, 527, 531, 558,
567, 568, 569, 570, 571.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι.
Τζαµτζή. τόµ. Β’, σ. 529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών στις συνεδριάσεις της επιτροπής αγώνα
κατά των επεκτάσεων της «ΠΕΤΡΟΛΑ» στην Ελευσίνα. τόµ.
Δ’, σ. 694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των αστυνοµικών τµηµάτων µε κοινωνικούς λειτουργούς,
ψυχολόγους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 2011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την καταστολή της εγκληµατικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών στους Δήµους Αχαρνών και Ζεφυρίου
Αττικής. τόµ. ΣΤ’, σ. 2138, 2139, 2208.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ως έδρα της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κρήτης των Χανίων Κρήτης. τόµ. ΣΤ’, σ. 2241, 2242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχηµάτων γύρω από
τα νυχτερινά κέντρα τον έλεγχο δράσης των «Εταιρειών
Παρκαδόρων» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2342.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3344.
Οµιλία του για την εγκληµατική επίθεση κατά του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Β. Μιχαλολιάκου. τόµ. Η’, σ.
3941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΟΥΑΡΚ» της καταγγελίες των εργαζοµένων για παραβίαση εργατικής νοµοθεσίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 4935, 4936.
Οµιλία του επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής µε θέµα: «τη διερεύνηση των ευθυνών για την
έκδοση παράνοµων διοικητικών πράξεων απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας». τόµ. Θ’, σ. 5301.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση επικίνδυνου κακοποιού κατά τη µεταφορά του στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, το θάνατο των δύο
αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 5337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-
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τρων αντιµετώπισης της οργανωµένης εκγληµατικότητας
των ανηλίκων. τόµ. Θ’, σ. 5419, 5420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα εκπαίδευσης των αστυνοµικών, την οργάνωση τµηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 5837, 5838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». τόµ. Ι’, σ. 6402,
6405, 6406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΒ’, σ.
8103, 8112, 8114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο κ.λπ.
τόµ. ΙΒ’, σ. 8365, 8366, 8543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που δηµιουργούνται στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. τόµ. ΙΒ’, σ. 8545, 8546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταγγελίες της Ένωσης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών για ανάρµοστη συµπεριφορά αστυνοµικών σε εργαζοµένους του συγκροτήµατος του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη κ.λπ. τόµ. ΙΒ’, σ. 8580, 8581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εξασφάλιση της κατάλληλης αστυνόµευσης των περιοχών Βοτανικού-Ρούφ-Κεραµεικού.
τόµ. ΙΓ’, σ. 8833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών. τόµ. ΙΓ’, σ. 8834, 8835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας, για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας του οργανωµένου εγκλήµατος της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθροµετανάστευσης. τόµ. ΙΓ’, σ. 9119.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αφορούν την έναρξη παρουσίας του τηλεοπτικού τηλεπαιγνιδιού «Μεγάλου Αδελφού» από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9013, 9014.
ΧΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κυκλάδων (ΝΔ). τόµ. Α’, σ. 3.
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Βουλής. τόµ. Α’, σ. 13,
14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των δροµολογίων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών προς τις
Κυκλάδες. τόµ. Α’, σ. 176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα στη µεταφορά τραυµατισµένου εργάτη από την Κάλυµνο στην Τουρκία για νοσηλεία
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 1092.

Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στο χώρο της υγείας/δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ.
Ε’, σ. 1589, 1600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της συνταγογράφησης φαρµάκων
από τους αγροτικούς γιατρούς κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 2510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσφατη πτώση του ελικοπτέρου του Εθνικού Κέντρου ‘Αµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 3911, 3912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)». τόµ. Η’, σ. 3964, 4189, τόµ. Θ’, σ.
4824, 4825, 4829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε πληροφορίες
αναφερόµενες στη διακοπή δροµολογίων της ακτοπλοϊας
προς τη νήσο Μήλο. τόµ. Ι’, σ. 5748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις δυνατότητες των ελικοπτέρων του Εθνικού
Κέντρου ‘Αµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για επείγουσες αεροµεταφορές κατά τις νυκτερινές πτήσεις κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
5795.
Οµιλία του σε επερωτήσεις, σχετικά µε την αξιοποίηση
και διαχείριση των υδάτινων πόρων και το πρόβληµα της
λειψυδρίας. τόµ. ΙΓ’, σ. 8883, 8884, 8900, 8901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες». τόµ. ΙΓ’, σ. 9368, 9425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την εκτέλεση του δροµολογίου του πλοίου HIGH
SPEED 1 από Πειραιά προς Μήλος την Κυριακή 4 Ιουνίου
κ.λπ. τόµ. ΙΓ’, σ. 9393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 409, 410.
ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Κορινθίας (ΠΑΣΟΚ). τόµ.
Α’, σ. 3.
Επιστολή του µε την οποία γνωρίζει ότι για λόγους υγείας
δεν µπορεί να παρευρεθεί στην ψηφοφορία και δηλώνει ότι ψηφίζει τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης.
τόµ. Α’, σ. 150.
Ψ
ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ). τόµ. Α’, σ. 3.
Επιστολή περί ανεξαρτοποιήσεώς του. τόµ. Α’, σ. 23.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής περί παραιτήσεώς του από την ιδιότητά του ως Επισκέπτη καθηγητή
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. Α’, σ. 60.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων διορισµού εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 133.
Οµιλία του επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βου-
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λής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Δ’, σ. 950.
Οµιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ζ’, σ.
3223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ.
6432, 6438, 6446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής». τόµ.
ΙΒ’, σ. 8228.
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ).
τόµ. Α’, σ. 3.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «‘Οροι και προϋποθέσεις αναγραφής του θρησκεύµατος στο
δελτίο ταυτότητος». τόµ. Β’, σ. 322.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 1985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:» Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ι’, σ. 5774.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. Ι’, σ. 6051, 6067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων και ρύθµιση
συναφών οργανωτικών θεµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)». τόµ. Ι’, σ. 6650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας: «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων που
αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ’, σ. 241.
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Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΖ΄
ΙΗ΄
ΙΘ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄

20.4.2000
21.4.2000 (πρωί)
21.4.2000 (απόγ.)
22.4.2000
23.4.2000
24.4.2000
10.5.2000
11.5.2000
12.5.2000
15.5.2000
16.5.2000
17.5.2000
18.5.2000
19.5.2000
22.5.2000
23.5.2000
24.5.2000
25.5.2000
26.5.2000
29.5.2000
30.5.2000
31.5.2000

Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄

1-6
7-10
11-14
15-22
23-64
65-154
155-162
163-172
173-186
187-196
197-220
221-230
231-240
241-276
277-316
317-338
339-371
372-390
391-434
435-466
467-512
513-550

12.6.2000
13.6.2000
14.6.2000
15.6.2000
20.6.2000
21.6.2000
22.6.2000
27.6.2000
28.6.2000
29.6.2000
4.7.2000
5.7.2000
6.7.2000
11.7.2000
12.7.2000
13.7.2000
18.7.2000
19.7.2000

Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄

1-38
39-56
57-86
87-98
99-120
121-146
147-172
173-196
197-212
213-238
239-270
271-282
283-360
361-388
389-402
403-424
425-454
455-468

Θέρος
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΖ΄
ΙΗ΄

ΣΥΝΕΔ.
ΙΘ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

20.7.2000
25.7.2000
26.7.2000
27.7.2000

Β΄
Β΄
Β΄
Β΄

469-478
479-516
517-544
545-574

22.8.2000
23.8.2000
24.8.2000 (πρωί)
24.8.2000 (απόγευµα)
25.8.2000
29.8.2000
30.8.2000
31.8.2000
5.9.2000
6.9.2000
7.9.2000
12.9.2000
13.9.2000
14.9.2000
19.9.2000
20.9.2000
21.9.2000
26.9.2000
27.9.2000
28.9.2000

Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄

575-608
609-636
637-666
667-704
705-734
735-774
775-792
793-820
821-844
845-860
861-870
871-910
911-920
921-958
959-982
983-992
993-1000
1001-1030
1031-1032
1033-1056

Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄

551-587
588-614
615-646
647-684
685-714
715-752
753-832
833-878
879-922
923-970
971-1008
1009-1070
1077-1160
1161-1210

Θέρος
ΚΓ΄
ΚΔ΄
ΚΕ΄
ΚΣΤ΄
ΚΖ΄
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄
ΛΣΤ΄
ΛΖ΄
ΛΗ΄
ΛΘ΄
Μ΄
ΜΑ΄
ΜΒ΄
Ολοµέλεια
ΚΓ΄
ΚΔ΄
ΚΕ΄
ΚΣΤ΄
ΚΖ΄
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄
ΛΣΤ΄

2.10.2000
3.10.2000
4.10.2000
5.10.2000
6.10.2000
9.10.2000
10.10.2000
11.10.2000
12.10.2000
13.10.2000
16.10.2000
17.10.2000
18.10.2000
19.10.2000
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
ΛΘ΄
Μ΄
ΜΑ΄
ΜΒ΄
ΜΓ΄
ΜΔ΄
ΜΕ΄
ΜΣΤ΄
ΜΖ΄
ΜΗ΄
ΜΘ΄
Ν‘
ΝΑ΄
ΝΒ΄
ΝΓ΄
ΝΔ΄
ΝΕ΄
ΝΣΤ΄
ΝΖ΄
ΝΗ΄
Θ΄
Ξ΄
ΞΑ΄
ΞΒ΄
ΞΓ΄
ΞΔ΄
ΞΕ΄
ΞΣΤ‘
ΞΖ΄
ΞΗ΄
ΞΘ΄
Ο΄
ΟΑ΄
ΟΒ΄
ΟΓ΄
ΟΔ΄
ΟΕ΄
ΟΣΤ‘
ΟΖ΄
ΟΗ΄
ΟΘ΄
Π΄
ΠΑ΄
ΠΒ΄
ΠΓ΄
ΠΔ΄
ΠΕ΄

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
24-10-2000
25-10-2000
26-10-2000
30-10-2000
31-10-2000
1-11-2000
2-11-2000
3-11-2000
6-11-2000
7-11-2000
8-11-2000
9-11-2000
10-11-2000
13-11-2000
14-11-2000
15-11-2000
16.11.2000
17.11.2000
20.11.2000
21.11.2000
22.11.2000
23.11.2000
24.11.2000
27.11.2000
28.11.2000
29.11.2000
30.11.2000
1.12.2000
4.12.2000
5.12.2000
6.12.2000
7.12.2000
8.12.2000
11.12.2000
12.12.2000
13.12.2000
14.12.2000
15.12.2000
18.12.2000
19.12.2000
20.12.2000
21.12.2000
22.12.2000
8.1.2001
9.1.2001
10.1.2001
11.1.2001

Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄

1285-1484
1485-1526
1527-1566
1567-1606
1607-1684
1685-1730
1731-1782
1783-1824
1825-1858
1859-1904
1905-1944
1845-1968
1969-2000
2001-2026
2027-2094
2095-2126
2127-2162
2163-2194
2195-2232
2233-2294
2295-2334
2335-2378
2379-2400
2401-2434
2435-2500
2501-2554
2555-2594
2595-2630
2631-2658
2659-2732
2733-2776
2777-2848
2849-2884
2885-2916
2917-2952
2953-2996
2997-3038
3039-3064
3065-3126
3127-3192
3193-3246
3247-3322
3323-3468
3469-3502
3503-3534
3535-3592
3593-3632

ΠΣΤ΄
12.1.2001
ΠΖ΄
15.1.2001
ΠΗ΄
16.1.2001
ΠΘ΄ (πρωί) 17.1.2001
¹
(απόγ)17.1.2001
¹Α΄
18.1.2001
¹Β΄
19.1.2001
¹Γ΄
22.1.2001
¹Δ΄
23.12001
¹Ε΄
23.12001
¹ΣΤ΄
24.1.2001
¹Ζ΄
24.1.2001
¹Η΄
25.1.2001
¹Θ΄
26.1.2001
Ρ΄
29.1.2001
ΡΑ΄
30.1.2001
ΡΒ΄
31.1.2001
ΡΓ΄
1.2.2001
ΡΔ΄
2.2.2001
ΡΕ΄
5.2.2001
ΡΣΤ΄
6.2.2001
ΡΖ΄
7.2.2001
ΡΗ΄
7.2.2001
ΡΘ΄
8.2.2001
ΡΙ΄
9.2.2001
ΡΙΑ΄
12.2.2001
ΡΙΒ΄ (πρωί)13.2.2001
ΡΙΓ΄ (απόγ)13.2.2001
ΡΙΔ΄ (πρωί)14.2.2001
ΡΙΕ΄ (απόγ)14.2.2001
ΡΙΣΤ΄
15.2.2001
ΡΙΖ΄
16.2.2001
ΡΙΗ΄
19.2.2001
ΡΙΘ΄
20.2.2001
ΡΚ΄ (πρωί)21.2.2001
ΡΚΑ΄ (απόγ)21.2.2001
ΡΚΒ΄
22.2.2001
ΡΚΓ΄
27.2.2001
ΡΚΔ΄ (πρωί)28.2.2001
ΡΚΕ΄ (απόγ)28.2.2001
ΡΚΣΤ΄ (πρωί)1.3.2001
ΡΚΖ΄ (απόγ)1.3.2001
ΡΚΗ΄
2.3.2001
ΡΚΘ΄
5.3.2001
ΡΛ΄
(πρωί)6.3.2001
ΡΛΑ΄ (απόγ)6.3.2001
ΡΛΒ΄ (πρωί)7.3.2001

(πρωί)
(απόγ.)
(πρωί)
(απόγ.)

(πρωί)
(απόγ.)

Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄

3633-3678
3679-3712
3713-3756
3757-3792
3793-3836
3837-3896
3897-3934
3935-4000
4001-4030
4031-4054
4055-4098
4099-4146
4147-4192
4193-4228
4229-4258
4259-4286
4287-4328
4329-4370
4371-4420
4421-4462
4463-4514
4515-4586
4587-4632
4633-4694
4695-4728
4729-4762
4763-4794
4795-4838
4839-4884
4885-4929
4929-4990
4991-5024
5025-5080
5081-5122
5123-5186
5187-5220
5221-5270
5271-5328
5329-5368
5369-5410
5411-5474
5475-5520
5521-5560
5561-5592
5593-5622
5623-5658
5659-5698
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια

ΡΛΓ΄
(απόγ.) 7.3.2001
ΡΛΔ΄
8.3.2001
ΡΛΕ΄
9.3.2001
ΡΛΣΤ΄
12.3.2001
ΡΛΖ΄
13.3.2001
ΡΛΗ΄
(πρωί) 14.3.2001
ΡΛΘ΄
(απόγ.) 14.3.2001
ΡΜ΄
15.3.2001
ΡΜΑ΄
16.3.2001
ΡΜΒ΄
19.3.2001
ΡΜΓ΄
20.3.2001
ΡΜΔ΄
(πρωί) 21.3.2001
ΡΜΕ΄
(απόγ.) 21.3.2001
ΡΜΣΤ΄
22.3.2001
ΡΜΖ΄
27.3.2001
ΡΜΗ΄
28.3.2001
ΡΜΘ΄
29.3.2001
ΡΝ΄
30.3.2001
ΡΝΑ΄
2.4.2001
ΡΝΒ΄
3.4.2001
ΡΝΓ΄
4.4.2001
ΡΝΔ΄
5.4.2001
ΡΝΕ΄ (α΄ τόµος) 6.4.2001
ΡΝΕ΄ (β΄ τόµος) 6.4.2001

Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΑ΄

5499-5742
5743-5788
5789-5824
5825-5856
5857-5934
5936-5966
5967-6000
6001-6032
6033-6070
6071-6096
6097-6158
6159-6200
6201-6238
6239-6282
6283-6360
6361-6412
6413-6458
6459-6498
6499-6538
6539-6590
6591-6688
6689-6724
6725-7228
7229-7758

ΡΝΣΤ΄

23.4.2001

ΙΒ΄

7759-7786

ΡΝΖ΄

24.4.2001

ΙΒ΄

7787-7872

ΡΝΗ΄

25.4.2001

ΙΒ΄

7873-7908

ΡΝΘ΄

26.4.2001

ΙΒ΄

7909-7934

ΡΞ΄

27.4.2001

ΙΒ΄

7935-7968

ΡΞΑ΄

30.4.2001

ΙΒ΄

7969-8000

ΡΞΒ΄

2.5.2001

ΙΒ΄

8001-8042

ΡΞΓ΄

3.5.2001

ΙΒ΄

8043-8088

ΡΞΔ΄

4.5.2001

ΙΒ΄

8089-8114

ΡΞΕ΄

7.5.2001

ΙΒ΄

8115-8152

ΡΞΣΤ΄

8.5.2001

ΙΒ΄

8153-8194

ΡΞΖ΄

9.5.2001

ΙΒ΄

8195-8234

ΡΞΗ΄

10.5.2001

ΙΒ΄

8235-8352

ΡΞΘ΄

11.5.2001

ΙΒ΄

8353-8390

ΡΟ΄

14.5.2001

ΙΒ΄

8391-8448

ΡΟΑ΄

15.5.2001

ΙΒ΄

8449-8486

ΡΟΒ΄

16.5.2001

ΙΒ΄

8487-8570

ΡΟΓ΄

17.5.2001

ΙΒ΄

8571-8569

ΡΟΔ΄

18.5.2001

ΙΒ΄

8570-8604

ΡΟΕ΄
ΡΟΣΤ΄
ΡΟΖ΄
ΡΟΗ΄
ΡΟΘ΄
ΡΠ΄
ΡΠΑ΄
ΡΠΒ΄
ΡΠΓ΄
ΡΠΔ΄
ΡΠΕ΄
ΡΠΣΤ΄
ΡΠΖ΄
ΡΠΗ΄
ΡΠΘ΄
Ρ¹ ΄
Ρ¹Α΄
Ρ¹Β΄
Ρ¹Γ΄

21.5.2001
22.5.2001
23.5.2001
24.5.2001
25.5.2001
28.5.2001
29.5.2001
30.5.2001
31.5.2001
1.6.2001
5.6.2001
6.6.2001
7.6.2001
8.6.2001
11.6.2001
12.6.2001
13.6.2001
14.6.2001
15.6.2001

ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄
ΙΓ΄

8605-8634
8635-8744
8745-8792
8793-8822
8823-8860
8861-8908
8909-8960
8961-8990
8991-9004
9005-9030
9031-9094
9095-9166
9167-9200
9201-9234
9235-9266
9267-9380
9381-9446
9447-9494
9495-9588

Θέρος
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΙΒ΄
ΙΓ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΣΤ΄
ΙΖ΄
ΙΗ΄
ΙΘ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄
ΚΓ΄
ΚΔ΄
ΚΕ΄
ΚΣΤ΄
ΚΖ΄

25.6.01
26.6.01
27.6.01
28.6.01
3.7.01
4.7.01
5.7.01
10.7.01
11.7.01
12.7.01
17.7.01
18.7.01
19.7.01
23.7.01
24.7.01
25.7.01
26.7.01
20.8.01
21.8.01
22.8.01
23.8.01
27.8.01
28.8.01
29.8.01
30.8.01
4.9.01
5.9.01

ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΔ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄

1-40
41-74
75-100
101-130
131-196
197-230
231-262
263-288
289-334
335-356
357-418
419-448
449-486
487-546
547-576
577-596
597-622
623-674
675-712
713-744
745-760
761-826
827-856
857-876
877-900
901-946
947-978
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¹ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄
ΙΕ΄

979-1000
1001-1002
1003-1030
1031-1062
1063-1086
1087-1098
1099-1180
1181-1204
1205-1242
1243-1264
1265-1388
1389-1430
1431-1456

Θέρος
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄
ΛΣΤ΄
ΛΖ΄
ΛΗ΄
ΛΘ΄
Μ΄

6.9.01
11.9.01
12.9.01
12.9.01
13.9.01
13.9.01
18.9.01
19.9.01
20.9.01
24.9.01
25.9.01
26.9.01
27.9.01

πρωί
απόγ.
πρωί
απόγ.

