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KEΦAΛAIO 1
ΘEMATOΛOΓIKO EYPETHPIO

Α
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πoλίτη για
πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 178, 363, 411, 427.
ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κεντρικής Κρεαταγοράς. τόµ. Ε’,
σ. 3374.
ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Συζήτηση στην τροπολογία του Υπ. Γεωργίας µε αριθµό
725 και ειδικό 50 σχετικά µε έναν συνεταιρισµό. τόµ. Α’, σ.
313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των παραγωγών και των επαγγελµατιών πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. Ι’, σ. 1512.
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των µέτρων µετά τη διαπίστωση παραβάσεων στον κανονισµό 2078/92, που αφορά τις αγραναπαύσεις. τόµ. Α’, σ. 165.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την καλύτερη αστυνόµευση των αγροτικών περιοχών, την επανασύσταση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από χαλαζόπτωση, αγρότες του Νοµού Καβάλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα κριτήρια για την κατανοµή των πιστώσεων πριµοδότησης, της πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών
έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση της προκαταβολής της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 2000-2001. τόµ. Γ’,
σ. 2418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων εσπεριδοειδών και ανθοκαλλιεργητών στην επαρχία Τροιζηνίας. τόµ.
Δ’, σ. 3055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3056.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των διοικητικών προβληµάτων
του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις από τις
πρόσφατες καιρικές συνθήκες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δανειοδότηση των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα µε καλλιεργητικά δάνεια, λόγω των καταστροφών που υπέστησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.
τόµ. Ε’, σ. 3946.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα προβλήµατα των αγροτών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Μπασιάκος, Γ. Καρασµάνης, Α. Αγγελής, Π. Φουντουκίδου και Κ. Καραµπίνας).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων
αγροτικών συντάξεων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4759, τόµ. Ζ’, σ. 5262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τη διαδοχική ασφάλιση των αγροτών. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών αποζηµιώσεων στους σταφιδοπαραγωγούς. τόµ. Ζ’, σ.
5208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών ενισχύσεων στους σταφιδοπαραγωγούς του Νοµού
Μεσσηνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις παραβάσεις στη διαδικασία παράδοσης
του βαµβακιού, την παραποµπή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις χιονοπτώσεις του περασµένου Δεκεµβρίου και Ιανουαρίου αγροτών και πτηνοτρόφων του Νοµού Πιερίας. τοµ. Ζ’, σ.
5538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πρόσφατες βροχοπτώσεις αγροτών του Νοµού Τρικάλων,
την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή της
Φαρκαδόνος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Η’, σ. 6121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών οπωροκηπευτικών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δαπανών
για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 244.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος λειψυδρίας στο Νοµό
Βοιωτίας. τόµ.Θ’, σ. 245.

2
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης των εγγειοβελτιοτικών έργων του Νοµού
Άρτας. τόµ. Α’, σ. 774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του ΣΥΝ κ. Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε τις διαπραγµατεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα αγροτικά προϊόντα, τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των κηπευτικών
στην αγορά, τη διαµόρφωση συστήµατος διακίνησης κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την προώθηση και οργάνωση των βιολογικών καλλιεργειών στην περιφέρεια του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ.
5608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη µείωση των ελληνικών εξαγωγών κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξυγίανσης του κυκλώµατος της αγοράς της πατάτας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6643.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα κριτήρια για την κατανοµή των πιστώσεων πριµοδότησης, της πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών
έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της ανεπαρκούς αγροτικής παραγωγής και του εισοδήµατος. τόµ. Γ’, σ. 1971.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής Εστίας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 239,
562, 588, 617, 669, 670.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας. τόµ. Α’, σ. 127.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Σ. Στριφτάρης, Ν. Γκαζής,
Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α.
Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας και Γ. Χουρµουζιάδης).
τόµ. Ε’, σ. 3418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να παραχωρήσει δωρεάν, στους αγρότες του
Νοµού Σερρών και των άλλων ακριτικών περιοχών της χώρας, τα ανταλλάξιµα κτήµατα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των θεσµικών και οικονοµικών
αιτηµάτων των γεωτεχνικών υπαλλήλων. τόµ. Ε’, σ. 3878.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απορρόφηση και αξιοποίηση των κοινοτικών
κονδυλίων για τη στήριξη του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Τζαµτζής, Θ. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος,
Θ. Λεονταρίδης, Ε. Μπασιάκος, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής,
Π. Φουντουκίδου, Α. Νάκος, Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάν-

νης, Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε’, σ. 3949.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα προβλήµατα των αγροτών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Μπασιάκος, Γ. Καρασµάνης, Α. Αγγελής, Π. Φουντουκίδου και Κ. Καραµπίνας).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4662.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία της γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ», τη χρηµατοδότησή της από την Αγροτική Τράπεζα.
τόµ. Α’, σ. 418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εκχώρηση ποσοστών από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγροκτηνοτρόφοι, για την εξόφληση δανείων προς την ΑΤΕ κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3372.
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την καλύτερη αστυνόµευση των αγροτικών περιοχών, την επανασύσταση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την νοµιµοποίηση των οικονοµικών µεταναστών. τόµ. Ζ’, σ.
5145.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Μ.Γιαννάκου. τόµ. Α’, σ. 6, 559, τόµ. Β’, σ. 1521, τοµ. Γ’,
σ. 2030, τόµ. Δ’, σ. 3026, τόµ. Ε’, σ. 3688, 3878, 3974,
τοµ. Ζ’, σ. 5121, 5754, 5929, τόµ. Η’, σ. 6374, τόµ. Ι’, σ.
890.
Γκ. Γκαλήπ. τόµ. Α’, σ. 74, τόµ. Η’, σ. 6326.
Α. Λαΐου. τόµ. Α’, σ. 385, τόµ. Β’, σ. 1389, τόµ. Δ’, σ.
3012, 3296, τόµ. Ζ’, σ. 5279, 5548.
Ντ. Μπακογιάννη. τόµ. Α’, σ. 559, τόµ. Ε’, σ. 3786,
3866, τόµ. ΣΤ’, σ. 4992, τόµ. Ζ’, σ. 5706, τόµ. Η’, σ. 6194.
Κ. Μητσοτάκη. τόµ. Α’, σ. 592, τόµ. Γ’, σ. 1665, τόµ. ΣΤ’,
σ. 4180, τόµ. Ζ’, σ. 5697.
Ν. Στρατηλάτη, Στ. Παπαδόπουλου. τόµ. Α’, σ. 592, 623.
Θ. Τσουκάτου. τόµ. Α’, σ. 688.
Ι. Τζαµτζή. τόµ. Α’, σ. 773.
Γ. Αµπατζόγλου. τόµ. Β’, σ. 1209, τόµ. Δ’, σ. 3159, τόµ.
Ε’, σ. 3786, τόµ. Η’, σ. 6061.
Β. Γερανίδη. τόµ. Β’, σ. 1301, τόµ. ΣΤ’, σ. 4658, τόµ. Ζ’,
σ. 5121.
Ε. Χαϊτίδη. τόµ. Β’, σ. 1306, τόµ. Γ’, σ. 2046, τόµ. ΣΤ’, σ.
4781, 4795.
Α. Ασκητή. τόµ. Β’, σ. 1359, 1370, τόµ. Ε’, σ. 3974.
Κ.Καρρά. τόµ. Β’, σ. 1249, 1359, τόµ. Η’, σ. 6569.
Φ. Κωνσταντίνου. τόµ. Β’, σ. 1389, 1399.
Χ. Σπυράκη. τόµ. Β’, σ. 1444, τόµ. Ε’, σ. 3974, τόµ. Ι’, σ.
1079.
Β. Κιλτίδη, Σ. Μάνου. τόµ. Β’, σ. 1444, 1445,
Σ. Παπαθεµελή. τόµ. Β’, σ. 1521, τόµ. Η’, σ. 6050, τόµ.
Ε’, σ. 3419, 4049.
Γ. Καρατζαφέρη. τόµ.Β’, σ. 1399, τόµ. Δ’, σ. 3037, τόµ.
Ε’, σ. 3807, τόµ. ΣΤ’,σ. 4730.
Φ. Πετραλιά-Πάλλη. τόµ. Β’, σ. 1449, τόµ. Ε’, σ. 3711,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, τόµ. Ζ’, σ. 5145, 5203, 5468.
Αθ. Μάτη. τόµ. Β’, σ. 1579.
Κ. Σφυρίου. τόµ. Γ’, σ. 1844.
Ι. Ανθόπουλου. τόµ. Γ’, σ. 1905.

3
Δ. Σιούφα. τόµ. Γ’, σ. 1950.
Π. Μαντούβαλου.τόµ. Γ’, σ. 1950, τόµ. ΣΤ’, σ. 4781,
τόµ. Ζ’, σ. 5279, 5290.
Α. Λυκουρέζου. τόµ. Γ’, σ. 1997, τόµ. Ε’, σ. 3831, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4235, 4320, τόµ. Η’, σ. 6083.
Π. Καµµένου. τόµ. Γ’, σ. 2093.
Ζ. Μακρή. τόµ. Δ’, σ. 2964, 3026.
Χ. Ζώη. τόµ. Δ’, σ. 3006, 3026.
Α. Βαρίνου. τόµ. Ε’, σ. 3406, τόµ. ΣΤ’, σ. 4795.
Σ. Βαλυράκη. τόµ. Ε’, σ. 3428.
Α. Φούρα, Γ. Παναγιωτόπουλου. τόµ. Ε’, σ. 3614, 3627.
Χ. Σµυρλή-Λιακατά. τόµ. Ε’, σ. 3655.
Α. Νεράντζη. τόµ. Ε’, σ. 3691.
Π. Φασούλα. τόµ. Ε’, σ. 3711.
Μ. Δαµανάκη. τόµ. Ε’, σ. 3749.
Γ. Καλαντζή, Α. Αθανασιάδη. τόµ. Ε’, σ. 3805, 3817.
Π. Αυγερινού, Γ. Αλογοσκούφη, Ε. Κεφαλογιάννη, Β.
Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε’, σ. 3878, 3890.
Π. Αυγερινού, Δ. Αποστολάκη, Β. Κορκολόπουλου. τόµ.
Ε’, σ. 3974.
Γ. Αλογοσκούφη, Ν. Κακλαµάνη. τόµ. Ε’, σ. 3992, 4000.
Ν. Κατσαρού. τόµ. Ε’, σ. 4054.
Σπ. Ταλιαδούρου. τόµ. Ε’, σ. 4124.
Κ. Διαµαντή, Π. Τσερτικίδη, Γ. Θωµόπουλου. τόµ. ΣΤ’, σ.
4225.
Γ. Καλαντζή, Θ. Πάγκαλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4244, 4257.
Ν. Κωνσταντόπουλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4272.
Δ. Σιούφα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4364.
Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Π. Αυγερινού, Σ. Βαλυράκη,
Σ.Κούβελα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4444.
Σ. Καλαντζάκου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4730.
Γ. Γαρουφαλιά, Σ. Δαϊλάκη, Γ. Καρασµάνη, Ν. Κορτσάρη, Γ. Κωνσταντόπουλου, Σ. Σπύρου, Π. Τατούλη, Θ. Λεονταρίδη, Α. Μπούρα, Α. Νεράντζη, Γ. Ορφανού, Μ. Παπαδόπουλου, Α. Χειµάρα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4781.
Π. Αυγερινού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4926.
Γ. Καλαντζή. τόµ. ΣΤ’, σ. 5015.
Χ. Παπουτσή. τόµ. Ζ’, σ. 5113, 5120, 5121.
Δ. Αλαµπάνου, Θ. Κοτσώνη. τόµ. Ζ’, σ. 5145, 5163.
Σ. Καλαντζάκου. τόµ. Ζ’, σ. 5203.
Γ. Αρσένη. τόµ. Ζ’, σ. 5244.
Λ. Μαντέλη. τόµ. Ζ’, σ. 5244, 5468.
Θ. Πάγκαλου. τόµ. Ζ’, σ. 5279, 5290, 5292.
Ε. Σχοιναράκη. τόµ. Ζ’, σ. 5407.
Κ. Κουλούρη, Π. Παναγιωτόπουλου, Γ.
Καλαντζή και Σ. Παπαδόπουλου. τόµ. Ζ’, σ. 5468.
Γ. Κεφαλογιάννη, Ν. Κορτσάρη, Γ. Χωµατά. τόµ. Ζ’, σ.
5519.
Ε. Παπαγεωργόπουλου. τόµ. Β’, σελ, 1521, τόµ. ΣΤ’, σ.
4781, Ζ’, σ. 5729.
Π. Σκανδαλάκη. τόµ. Ζ’, σ. 5814.
Π. Φουντουκίδου. τόµ. Ζ’, σ. 5868.
Σ. Ματζαπετάκη, Ν. Λεβογιάννη. τόµ. Η’, σ. 5952, 5960.
Π. Μολυβιάτη, Κ. Καραµπίνα. τόµ. Η’, σ. 6023, 6041.
Δ. Κρεµαστινού, Ι. Βαρβιτσιώτη, Α. Παυλίδη. τόµ. Η’, σ.
6050, 6061, 6063.
Στ. Παπαδόπουλου. τόµ. Η’, σ. 6083.
Κ. Παπούλια. τόµ. Η’, σ. 6190, 6466.
Α. Λιάσκου. τόµ. Η’, σ. 6320.
Π. Λαφαζάνη. τόµ. Η’, σ. 6622.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την απόφαση της Δι-

οίκησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας να περικόψει δροµολόγιο από το αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» προς ευρωπαϊκές
πόλεις και ελληνικά νησιά. τόµ. Ζ’, σ. 5209.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει τα τέλη του αεροδροµίου στα Σπάτα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 521.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν στη λειτουργία του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα από την πρόσφατη κακοκαιρία.
τόµ. Δ’, σ. 3222.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (βλ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Διεθνείς, Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τον εξοπλισµό των αεροσκαφών της πολεµικής Αεροπορίας µε το Σύστηµα Αυτοπροστασίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι.Βαρβιτσιώτης, Σ. Σπηλιωτόπουλος,
Λ.Λυµπερακίδης, Π. Καµµένος, Α. Φλωρίνης, Ν. Κορτσάρης και Ε. Στυλιανίδης). τόµ. Γ’, σ. 2211.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε περιστατικά στο αεροδρόµιο των
Βρυξελλών, µε την πτήση της Ολυµπιακής Αεροπορίας
προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας να περικόψει δροµολόγιο από το αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» προς ευρωπαϊκές
πόλεις και ελληνικά νησιά. τόµ. Ζ’, σ. 5209.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τον εξοπλισµό των αεροσκαφών της πολεµικής Αεροπορίας µε το Σύστηµα Αυτοπροστασίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι.Βαρβιτσιώτης, Σ. Σπηλιωτόπουλος,
Λ.Λυµπερακίδης, Π. Καµµένος, Α. Φλωρίνης, Ν. Κορτσάρης και Ε. Στυλιανίδης). τόµ. Γ’, σ. 2211.
ΑΘΗΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας της Αθήνας. τόµ. Ι’, σ. 826.
ΑΘΗΝΑ 2004
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να ανακληθεί η απόφαση εκχώρησης του κτιρίου του Ξενώνα της
εστίας Ναυτικών στην «Αθήνα 2004 Α.Ε». τόµ. Α’, σ. 522.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ-SOFTEX (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα τσιγγάνου
στο Ζεφύρι, τη λήψη µέτρων σε ότι αφορά την εκπαίδευση
των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1042.
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ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι’, σ. 1040, 1071, 1119, 1144, 1206.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των αθλητικών έργων τα οποία είναι ενταγµένα στο Πρόγραµµα «Ελλάδα 2004» στο
Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 1777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το φορέα χρηµατοδότησης των έργων που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραµµα «Ελλάδα 2004-Δίκτυο Προπονητηρίων».
τόµ. Ζ’, σ. 5605.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του Δηµοτικού Σταδίου και
άλλων αθλητικών χώρων στη Μύρινα της Νήσου Λήµνου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1436.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εξυγίανση στο χώρο του αθλητισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5689.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι’, σ. 1040, 1071, 1119, 1144, 1206.
ΑΙΓΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την απάλειψη των θαλασσίων συνόρων,
Ελλάδας-Τουρκίας από τους νέους ψηφιακούς χάρτες της
αµερικανικής χαρτογραφικής υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο. τόµ. Η’, σ. 6372.
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατάργηση της θαλάσσιας συνοριακής γραµµής Ελλάδος-Τουρκίας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3017.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 6, τόµ. Β’, σ. 1362, 1391, 1445, 1579, τόµ. Γ’,
σ. 1783, 1784.
ΑΙΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση παραρτήµατος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Πάτρας στο Αίγιο. τόµ. Η’, σ. 6180.
ΑΙΔΗΨΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στον οδικό άξονα Λουτρών-Αιδηψού-Λίµνης στην

Εύβοια κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3585.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Κ. Σπηλιόπουλου, Ν. Γκατζή, Γ. Λιάνη. τόµ. Α’,
σ. 12.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ευγ. Χαϊτίδη. (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 62.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ε. Χαϊτίδη. τόµ. Α’, σ. 251.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών: Λ. Γρηγοράκου, Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα. τόµ. Β’, σ. 1016.
Συζήτηση των αιτήσεων άρσεως της ασυλίας των Βουλευτών Γ. Λιάνη και Κ. Σπηλιόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1140, 1158.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσεως ασυλίας
των Βουλευτών Γ. Λιάνη και Κ. Σπηλιόπουλου. τόµ. Β’, σ.
1370, 1373.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ν. Γκατζή, Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’,
σ. 1839.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας του Βουλευτή Π. Καµµένου και Γ. Τσούρνου. τόµ.
Γ’, σ. 1840.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Ν. Γκατζή, Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1955,
1959.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Δ. Κρεµαστινού. τόµ. Γ’, σ. 2191.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Π. Αντωνακόπουλου. τόµ. Δ’, σ. 2953.
Συζήτηση για τις αιτήσεις άρσεως της ασυλίας των Βουλευτών: Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ.
Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου.
τόµ. Ε’, σ. 3448.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
τους ασυλίας: Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ.
Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ. 3682.
Ανακοινώνεται το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας που διεξήχθη για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών και απερρίφθη: Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού,
Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ. 3686.
Συζήτηση επί των αιτήσεων εισαγγελικών αρχών για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Π. Αντωνακόπουλου, Ε. Κοντοµάρη, Κ. Τασούλα και Α. Τζέκη. (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4361.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας των Βουλευτών: Π. Αντωνακόπουλου, Ε. Κοντοµάρη,
Κ. Τασούλα, Α. Τζέκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4469, 4473, 4628.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής, για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Στ. Δαϊλάκη και Δ. Τσιόγκα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4975.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών: Ι.Βαθειά, Γ. Λιάνη και Γ. Παπαγεωργίου.
τόµ. Ζ’, σ. 5675.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις νέες αυξήσεις στις
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τιµές των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. τόµ. Δ’, σ.
3099.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». (Συζήτηση). τόµ. Ε’,
σ. 3348.
ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την εκπόνηση κινήτρων για την ανάπτυξη της ακριτικής νήσου Γαύδου. τόµ. Ε’, σ. 3971.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σχετικά µε την ακτοπλοϊκή κάλυψη της
γραµµής Πειραιά-Κυθήρων-Αντικυθήρων-Κρήτης κ.λπ».
τόµ. Β’, σ. 1250, τόµ. Ζ’, σ. 5458, τόµ. Η’, σ. 6641.
ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Β’, σ.
1362, 1391, 1445, 1579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των απαραίτητων µέτρων, για την προστασία από
τη διάβρωση των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου. τόµ. Γ’,
σ. 1966.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διαγραφή
από τις Πανεπιστηµιακές Σχολές των Ελλήνων Οµογενών
από την Αλβανία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4718.
ΑΛΒΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την απόδραση Αλβανού εµπόρου ναρκωτικών, από την αίθουσα του Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό προσωπικό του αλλεργιολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης. τόµ. Ζ’, σ. 5265.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών στο Νοµό Ευβοίας. τόµ. Γ’, σ. 2237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις επιπτώσεις στην αλιεία από την εφαρµογή του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση
βενζινότρατας και ζαργανόδικτου. τόµ. Δ’, σ. 3097.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη δυνατότητα ασφάλισης των απασχολούµενων στα αλιευτικά σκάφη αλιεργατών, µε µειωµένο αριθµό ηµερών εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5336.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την απαγόρευση του ψαρέµατος µε «τράτες» στο Λακωνικό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3297.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση συµφωνίας για τη
σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο».
(Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5718, τόµ. Η’, σ. 6225.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αναθεωρήσει την εγκύκλιό του, βάσει
της οποίας δικαιούνται κατά τις εθνικές εορτές να κρατούν
την ελληνική σηµαία αριστούχοι αλλοδαποί µαθητές. τόµ.
Β’, σ. 1023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχηµα
20χρονου Αλβανού και τη λήψη µέτρων για την πρόληψη
τέτοιων περιστατικών. τόµ. Γ’, σ. 1877.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ύπαρξη κυκλώµατος αλλοδαπών που
διακινούν παράνοµα νοσοκοµειακά φάρµακα σε γειτονικές
χώρες. τόµ. Ε’, σ. 3444.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
σχετικά µε την κατασκευή, στο χώρο του παλαιού Αεροδροµίου του Ελληνικού κρατητηρίου αλλοδαπών που τελούν υπό απέλαση. τόµ. Ε’, σ. 3642.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αιτήµατα των Αµερικανών για µέτρα θωράκισης
της αµερικάνικης βάσης στη Σούδα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 328.
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντικατάσταση των σχολικών κτιρίων που είναι κατασκευασµένα µε
αµίαντο στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 2419.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια, συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 251, 286, 365.
ΑΜΠΕΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απώλεια κοινοτικών πόρων, οι οποίοι
προορίζονται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων. τόµ. Γ’, σ. 2400.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας:
«Για την αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Λ. Γρηγοράκος και Ε. Βλασσόπουλος). (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 1391.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Έναρξη εργασιών του Σώµατος της Συνόδου Β’ της Ι’
Περιόδου. (Έναρξη). τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται Προεδρικό Διάταγµα, σχετικά µε τη λήξη
εργασιών της Α’ Συνόδου της Βουλής της Ι’ Περιόδου.
(Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας). τόµ. Α’, σ. 1, 2.
Αγιασµός για την έναρξη της Β’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου. (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας). τόµ. Α’, σ. 3.
Διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας κατόπιν µηνυτήριας
αναφοράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ολυµπια-
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κής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 12.
Διαβίβαση στη Βουλή µηνυτήριων αναφορών κατά των
Υπουργών: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εθνικής Άµυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δηµόσιας Τάξης, Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και εξώδικης διαµαρτυρίας κατά του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α’, σ. 12.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα Προεδρικό Διάταγµα περί
αποδοχής παραιτήσεων και διορισµών νέων µελών στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για
τη συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Β’ Συνόδου της
Ι’ περιόδου των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ.
Β’, σ. 1531.
Ανακοινώνεται έγγραφο Εισαγγελικών Αρχών µε µηνυτήριες αναφορές πολιτών κατά του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, των
µελών της Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών. τόµ. Β’, σ.
1579.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
και 120 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για τη διερεύνηση των
αναφερόµενων στη µε αριθµό 2728/27.8.2001 δικογραφία
για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών
Αθηνών. τόµ. Β’, σ. 1579.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει α) τον Απολογισµό του οικονοµικού έτους
2000 β) τον Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2000 και γ)
τον Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2002. (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 1625.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συγκρότηση Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Γ’, σ. 1720.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συγκρότηση Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Γ’, σ. 1720.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας του Βουλευτή Π. Καµµένου και Γ. Τσούρνου. τόµ.
Γ’, σ. 1840.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής η διαβίβαση εγγράφου του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά µε συνηµµένη προκαταρκτική δικογραφία, σύµφωνα µε τον Ν.
2509/97. τόµ. Γ’, σ. 2023.
Ανακοίνωση προς το Σώµα δικογραφίας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά µε την υπόθεση των Ελληνοποιήσεων αλλοδαπών. τόµ. Δ’, σ. 2692.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το 1990 έως την 9η Απριλίου 2000. τόµ. Δ’, σ. 3085.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’αριθµ. 411/329 από
28.1.2002 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
τόµ. Ε’, σ. 3426.
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Απολογισµού και Γενικού Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. Ε’, σ. 3451.
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών, µε τα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις τους, που επεδόθη στον Προεδρεύοντα για ενηµέρωση του Σώµατος.
τόµ. Ε’, σ. 4124.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ο θανάτος
του Σπύρου Κυπριανού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4277.

Ανακοινώνεται η συγκρότηση Επιτροπών Οικονοµικών
της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής, για τη Β’ Σύνοδο
της Ι’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4451.
Ανακοινώνεται η υποβολή της έκθεσης του 2001 της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4816.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπέβαλε στη Βουλή τα κείµενα της 184
Διεθνούς Σύµβασης και 192 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας
« Για την Ασφάλεια και την Υγεία στη Γεωργία». τόµ. Ζ’, σ.
5110.
Ανακοινώνεται ότι η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση 2001.
τόµ. Η’, σ. 6041.
Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής της παραιτήσεως
του Α. Παπαδόπουλου από τη θέση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας και διορισµό του Κ. Στεφανή στην θέση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
τόµ. Η’, σ. 6485.
Προεδρικό Διάταγµα περί κηρύξεως λήξης των εργασιών
της Β’ Συνόδου της Ι’ Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας την 20η Ιουνίου 2002. τόµ. Η’, σ.
6817.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συγκρότηση του Α’ Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Θ’, σ. 2-4.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα σύσταση και συγκρότηση
Διαρκών Επιτροπών της Α’ Σύνθεσης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Θ’, σ. 4-8.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής Επικρατείας Αγγελική
Λαΐου, µε την από 16-7-2002 επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Θ’, σ. 161.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής έγγραφο του Συνηγόρου
του Πολίτη. τόµ. Θ’, σ. 166.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Α.Κακλαµάνης ανακοινώνει τον
θάνατο του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βαγγέλη Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
Πολιτικό µνηµόσυνο µε την αναγγελία του θανάτου του
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β. Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
Ανακοινώνεται η ορκωµοσία του Γ. Κτενά σε αντικατάσταση του Ε. Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 299.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού µε θέµα:
«Κυβερνητική µεταβολή», µε την οποία κάνει αποδεκτές τις
παραιτήσεις των Ιωάννη Κουράκη από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Σπυρίδωνα Βούγια από την θέση
του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Θ’, σ.
714.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού, µε θέµα
«Κυβερνητική µεταβολή» µε την οποία διορίζει τον Γεώργιο
Λιάνη Υφυπουργό Πολιτισµού και τον Εµµανουήλ Στρατάκη Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Θ’, σ.
714.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία που αναφέρεται στον
πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. Ι’, σ. 1514.
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τον εξωραϊσµό και την ανάπλαση των κεντρικών κτιρίων και ιστορικών µνηµείων της πόλης του Ηρακλείου εν όψει της Ολυµπιάδας του 2004. τόµ. ΣΤ’, σ.
4986.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β΄, σ.
1159, 1211, 1252, 1362.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Καλογιάννης, Ν. Λέγκας, Θ.
Κασσίµης και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε’, σ. 3728.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την εκπόνηση κινήτρων για την ανάπτυξη της ακριτικής νήσου Γαύδου. τόµ. Ε’, σ. 3971.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου σχετικά µε την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Α. Βαρίνος, Γ. Δεικτάκης, Α. Παυλίδης, Ι. Χωµατάς, Μ. Βαρβιτσιώτης, Ν. Γκελεστάθης, Α. Νεράντζης και
Θ. Μπακογιάννη). τόµ. Ζ’, σ. 5726.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της αυθαιρεσίας των εργοδοτών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1248.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δυνατότητα ασφάλισης των απασχολούµενων στα αλιευτικά σκάφη αλιεργατών, µε µειωµένο αριθµό ηµερών εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5336.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη λήψη µέτρων προστασίας των ανέργων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 467.
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 ΣΥΝ και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση).
τόµ. Γ’, σ. 1883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή ενίσχυσης στους ανέργους του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ώστε να συνεχιστεί η επιδότηση των απολυµένων από την Κλωστοϋφαντουργία «ΚΡΗΤΙΚΟΥ»
στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3416.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία, τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και τις συντάξεις του
ΟΓΑ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος, Ν. Αγγελόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Γ. Καρασµάνης, Α. Ανδρεουλάκος,
Π. Αδρακτάς, Α. Μπούρας, Σ. Σπύρου, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας και Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Ζ’, σ. 5285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1117.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα
της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1453.
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (βλ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ)
ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας
των ανθοκαλλιεργητών, τον έλεγχο στις εισαγωγές λουλουδιών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1209.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα τσιγγάνου στο
Ζεφύρι, τη λήψη µέτρων σε ότι αφορά την εκπαίδευση των
αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1042.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για την συγκρότηση
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών Αποτίµησης Τεχνολογίας και
Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τη Β’ Σύνοδο
της Ι’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ε’, σ. 3723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης όσον αφορά την προώθηση ψηφίσµατος από µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής καταδίκης της Κούβας, για
δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
(δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης), από την Βουλευτή του Συνασπισµού, της
Αριστεράς και της Προόδου, Μ. Δαµανάκη, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει τον «Συνήγορο του Παιδιού» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5280.
ΑΝΟΜΒΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία σιτοπαραγωγών του Νοµού Ξάνθης. τόµ. Η’, σ.
6120.
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΚΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να παραχωρήσει δωρεάν, στους αγρότες του
Νοµού Σερρών και των άλλων ακριτικών περιοχών της χώρας, τα ανταλλάξιµα κτήµατα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3751.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη µείωση της τιµής των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε δηµότες του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Φλογητών Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’, σ.
4659.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις νέες αυξήσεις στις
τιµές των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. τόµ. Δ’, σ.
3099.
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των
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Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε τον Πειραιά. τόµ. Η’, σ.
6641.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την πρόσφατη
βροχόπτωση κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1292.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας της Αθήνας. τόµ. Ι’, σ. 826.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανέγερση Μνηµείου της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο του Σκοπευτηρίου
Καισαριανής. τόµ. Γ’, σ. 1691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την καταβολή των αντιστασιακών συντάξεων. τόµ. Γ’, σ. 2467.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος της
καταµέτρησης της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1375, 1377.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της ενστάσεως αντιστυνταγµατικότητας διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Ψηφοφορία). τόµ. Β’, σ. 1391.
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής Νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5651, τόµ. Θ’, σ. 14, 40, 62, 103.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών. τόµ. Β’, σ. 1288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εισαγωγή
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα παιδιών οµογενών από τη Βόρεια Ήπειρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4632.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισµού του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού για τον κλάδο φυσικής
αγωγής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πρόσληψη
των επιτυχόντων, πτυχιούχων οικονοµικών σχολών στον

διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για το έτος 2002. τόµ. Β’, σ. 1621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη στο Δηµόσιο των επιτυχόντων αλλά µη προσληφθέντων του γραπτού διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), τον Φεβρουάριο
του 1998. τόµ. ΣΤ’, σ. 4232.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Πρσωπικού (ΑΣΕΠ) του 1998, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. τόµ. Η’, σ. 6051.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Σ.Σπηλιωτόπουλο
δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πρόσφατες κρίσεις στο Πολεµικό Ναυτικό, την παραίτηση του Αρχηγού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4232.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την απαλλοτρίωση οικοπέδου στην περιοχή του Δήµου Πυλαίας, για
την ανέγερση σχολικών κτιρίων. τόµ. Β’, σ. 1388.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την παραχώρηση προς το δηµόσιο απαλλοτριωθείσης εκτάσης της ΔΕΗ στο Νοµό Εύβοιας
και την καταβολή στο δηµόσιο χρηµατικής αποζηµίωσης από τους ιδιώτες καταπατητές. τόµ. Γ’, σ. 2032.
Τροπολογία σχετικά µε τις απαλλοτριώσεις και φάρµακα
(Γεν. αρ. 811 ειδικό 46). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
2449.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21ης Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Αρµοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ’, σ. 3331, τόµ. Ε’, σ. 3683.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». (Συζήτηση). τόµ. Ε’,
σ. 3348.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περίβαλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14ης Ιουλίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. «Εγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και
ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του ολυµπιακού
έργου της µαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ Α/139)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές
Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «ταµιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
1429, 1477, 1515.
ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
σχετικά µε την κατασκευή, στο χώρο του παλαιού Αεροδροµίου του Ελληνικού κρατητηρίου αλλοδαπών, που τελούν υ-
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πό απέλαση. τόµ. Ε’, σ. 3642.
ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των παραγωγών και των επαγγελµατιών πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. Ι’, σ. 1512.
ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την
εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
και από τον Συνασπισµό της Αριστεράς και της Προόδου).
(Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4729.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε θέµα: «Αλλαγή
του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5082.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλή αποµάκρυνση των στερεών µολυσµατικών αποβλήτων από τα νοσοκοµεία. τόµ. Β’, σ. 1557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Νοµό
Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6438.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει στη Γερµανία για θέµατα ασφαλιστικού περιεχοµένου και τη χορήγηση συντάξεων για τους Έλληνες
που εργάστηκαν εκεί. τόµ. Β’, σ. 1133.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την καταβολή των επιδικασθέντων χρηµάτων από
την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στους εργαζόµενους
του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων. τόµ. Ε’, σ. 3774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την παύση λειτουργίας του κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων, την καταβολή των οφειλοµένων στους
εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5143.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 17, 169,
179, 271.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά
µε τις επιπτώσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία, τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παραλαβή από τον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, όλων των αιτήσεων για
αποζηµιώσεις των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαι-

ρία αγροτών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις χιονοπτώσεις, του περασµένου Δεκεµβρίου και Ιανουαρίου αγροτών και πτηνοτρόφων του Νοµού Πιερίας. τόµ. Ζ’, σ.
5538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία σιτοπαραγωγών του Νοµού Ξάνθης. τόµ. Η’, σ.
6120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις καταστροφές στο Ν. Φάληρο και το Μοσχάτο από την
πρόσφατη καταιγίδα, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 163.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από χαλαζόπτωση, αγρότες του Νοµού Καβάλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αποζηµιώσει τους ελαιοπαραγωγούς της Λευκάδας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την παρατεταµένη ξηρασία. τόµ.
Β’, σ. 1488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταβάλει
αποζηµίωση στους πληγέντες από τις υψηλές θερµοκρασίες
παραγωγούς φασολιών του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Γ’, σ.
1876.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
ανεξέλεγκτης, διακίνησης φυσικού πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα µας, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στη φυτική και
ζωϊκή παραγωγή, από την πρόσφατη κακοκαιρία, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καταστροφές που προκλήθηκαν στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή από την πρόσφατη κακοκαιρία,
την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 3054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων εσπεριδοειδών και ανθοκαλλιεργητών στην επαρχία Τροιζηνίας. τόµ.
Δ’, σ. 3055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη σχινοκαρπία ελαιοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών αποζηµιώσεων στους σταφιδοπαραγωγούς. τόµ. Ζ’, σ.
5208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των αποζηµιώσεων για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγρότες του
Νοµού Κορινθίας από τις πυρκαγιές του 2000. τόµ. Η’, σ.
6376.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση αγροτών της Θράκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6644.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή των καταβληθέντων
αποζηµιώσεων, λόγω απαλλοτρίωσης κτηµάτων, κατά µήκος της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ), στο Νοµό Φθιώτιδος. τόµ. Β’, σ. 1130.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση προς το δηµόσιο
απαλλοτριωθείσης έκτασης της ΔΕΗ στο Νοµό Εύβοιας και
την καταβολή στο δηµόσιο χρηµατικής αποζηµίωσης από
τους ιδιώτες καταπατητές. τόµ. Γ’, σ. 2032.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». (Συζήτηση). τόµ. Ε’,
σ. 3348.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από πυρκαγιές, ελαιοπαραγωγών της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής.
τόµ. Ε’, σ. 3710.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους απολυµένους της πρώην «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.». τόµ. Α’, σ. 87.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στη φυτική και
ζωϊκή παραγωγή, από την πρόσφατη κακοκαιρία, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3016.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πρόσφατες βροχοπτώσεις αγροτών του Νοµού Τρικάλων,
την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή της
Φαρκαδόνος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5607.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
(δια του Υπουργού Δικαιοσύνης) σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να διεκδικήσει τις γερµανικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3725.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις εξελίξεις στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Τρυφωνίδης, Ν. Λέγκας, Γ.
Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6182.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 239,
469, 499, 533, 555, 556.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την ανάκληση των παράνοµων απολύσεων εργαζόµενων στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απολύσεις συνδικαλιστών
ναυτικών της πορθµειακής γραµµής Καβάλας-Θάσου κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5751.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την απόλυση των 500
εποχικών υπαλλήλων από την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ.
Β’, σ. 1443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους απολυµένους της επιχείρησης
«ΜΙΝΙΟΝ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4790.
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το πρόγραµµα αδειοδότησης των χώρων Υγειονοµικής Ταφής των Απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5306.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τις διαδικασίες που τηρήθηκαν για τις αποσπάσεις εργαζοµένων του Α’ Γενικού Νοσοκοµείου «Άγιος
Παύλος» της Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κάλυψη της θέσης
του Έλληνα Αξιωµατικού Συνδέσµου, στο Περιφερειακό
Κέντρο Πρωτοβάθµιας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ζ’, σ. 5140.
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χορήγηση υποκατάστατων
στους εξαρτηµένους χρήστες ναρκωτικών ουσιών κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6463.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής, για το οικονοµικό έτος 2000.
β) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού
δαπανών της Βουλής, για το οικονοµικό έτος 2002. τόµ. Β’,
σ. 1046.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για
τη συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Β’ Συνόδου της
Ι’ περιόδου των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ.
Β’, σ. 1531.
Συζήτηση και ψήφιση πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής». (Μέρος Κοινοβουλευτικό). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Γ’, σ. 2069, 2113.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’αριθµ. 411/329 από
28.1.2002 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
τόµ. Ε’, σ. 3426.
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Απολογισµού και Γενικού Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. Ε’, σ. 3451.
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Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για την συγκρότηση
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών Αποτίµησης Τεχνολογίας και
Ισότητας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τη Β’ Σύνοδο
της Ι’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ε’, σ. 3723.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση Επιτροπών Οικονοµικών
της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο
της Ι’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4451.
Απόφαση της Βουλής για τροποποίηση παλαιότερης απόφασης που αφορά στο λογαριασµό αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Η’, σ. 6149.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για την καταβολή επιδόµατος µέχρι του ποσού των 176 ευρώ και στους υπαλλήλους της Βουλής. τόµ. Η’, σ. 6151.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή των καταβληθέντων αποζηµιώσεων, λόγω απαλλοτρίωσης κτηµάτων, κατά
µήκος της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-ΘεσσαλονίκηςΕυζώνων (ΠΑΘΕ), στο Νοµό Φθιώτιδος. τόµ. Β’, σ. 1130.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δκαστηρίων στο βαθµό
του Συµβούλου Επικρατείας». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 595.
ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Συρίας για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. Ε’,
σ. 3841.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας για διεθνή οδική µεταφορά επιβατών
και εµπορευµάτων». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3841.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της εκπαίδευσης στις αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας». (Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 263.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδατικού ορίζοντα της πεδιάδας της επαρχίας Τροιζηνίας. τόµ. Α’, σ.
325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την χορήγηση των απαιτούµενων κονδυλίων για την ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης του
αρδευτικού έργου της Βίστριζας Φθιώτιδας. τόµ. Β’, σ. 992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου για την αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων υδροφορέων του Νοµού Αργολίδος.
τόµ. Γ’, σ. 1969, 1970.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Θ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Χατζηγάκης, Αθ. Νάκος, Σπ. Ταλιαδούρος, Θ. Σκρέκας, Γ. Γαρουφαλιάς, Χ. Ζώης, Νικ. Λέγκας, Ζ. Μακρή, Σ. Τσιτουρίδης, Δ. Σιούφας). τόµ. Ε’, σ. 3840.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της Θεσσαλικής πεδιάδας από
τη λίµνη Μέγδοβα. τόµ. Θ’, σ. 200.
ΑΡΜΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
δικαστικής συνδροµής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 4817, 4887.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 5054.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι’, σ. 1040, 1071, 1119, 1144, 1206.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
τόµ. Ζ’, σ. 5663.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τη διατήρηση σε καταχώρηση των αρχαιοτήτων που ευρέθησαν στη Λευκάδα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6223, 6308, 6340, 6488.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την έξαρση των κρουσµάτων φυµατίωσης
στη χώρα µας και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της.
τόµ. Ε’, σ. 3446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
ενίσχυση των πασχόντων από τη νόσο του Alzheimer. τόµ.
Ε’, σ. 3832.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών εν υπηρεσία στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, τη διάλυση του µηχανισµού παρακολούθησης του συνδικαλιστικού κινήµατος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις ανακρίσεις αξιωµατικών για τη
17Ν κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 202.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία µονάδων της Αστυνο-
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µίας στη περιοχή Στρατονίκης Χαλκιδικής όπου επεκτείνεται η πολυεθνική TVXC GOLD κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6639.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αναδιοργάνωση των αστυνοµικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3747.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών σε σύσκεψη εργατικών σωµατείων στον Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 128.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και
την αντιµετώπιση αιτηµάτων των αστυνοµικών και πυροσβεστών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χρ. Μαρκογιαννάκης, Θ.
Αναγνωστόπουλος, Α. Δαβάκης, Θ. Βασιλείου, Θ. Κατσίκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν.
Γκελεστάθης, Γ. Γαρουφαλιάς, Αικ. Παπακώστα, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας, Αρ. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Δ’, σ. 3062.
ΑΣΥΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων,
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3264.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Πρ. Παυλόπουλο, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόµου κατά της διαπλοκής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 123.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την υπογραφή αίτησης για την συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωτοθλήµατος Εθνικών Οµάδων
µε την Τουρκία. τόµ. Γ’, σ. 1723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάργηση της 15ης Ταξιαρχίας στην Καστοριά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6197.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης ως προς το εργασιακό καθεστώς και την ασφάλιση των καθαριστριών των δηµοσίων σχολείων. τόµ.
Β’, σ. 1287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα πρόσφατα
εργατικά ατυχήµατα, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων από τον επαγγελµατικό
κίνδυνο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1023.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας

του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1956,
2357, 2402, 2425, τόµ. Δ’, σ. 2643.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Α. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ.
Στριφτάρης, Θ. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
τη λαθροµετανάστευση κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 58.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών
µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια
χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 954, 1000, 1035, 1040.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών
µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια
χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 257, 729.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαµίνας, τη
διερεύνηση της υπόθεσης και τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 808.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας σχετικά
µε την κάλυψη θέσης ιατρού συµβεβληµένου µε το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων του Δήµου Αυλώνος. τόµ. Β’, σ. 1554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. τόµ. Ζ’, σ. 5719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης
για το ασφαλιστικό των ναυτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5723.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6074, 6510,
6559, 6605, 6767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η’, σ. 6373.
Συζήτηση τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης», µε γενικό αριθµ. 924,
982 και ειδικό 88. τόµ. Η’, σ. 6778, 6779.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να αποσύρει τα κεφάλαια των Ασφαλιστικών Ταµείων που έχουν επενδυθεί στο Χρηµατιστήριο κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 57.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απόδοση
στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οφειλόµενα από τη συµµετοχή
του κράτους στην τριµερή χρηµατοδότηση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη σύναψη
συµβάσεων µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων και των κέντρων αποθεραπείας ατόµων µε ειδικές ανάγκες. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για την διαδοχική ασφάλιση των αγροτών.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4761.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τον τρόπο παρακράτησης της εισφοράς του
Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για τους βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Β’, σ. 1326.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6074, 6510,
6559, 6605, 6767.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απαλλαγή
από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ταµείο Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) των µικροϊδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4971.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Πρόταση νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης: «Για τα δικαιώµατα πρόσβασης και την
ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες». (Προτείνοντες Βουλευτές: Α. Μαντέλης, Π. Κουρουµπλής, Φ. Παπαδέλλης). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ.
Α’, σ. 735, τόµ. Ε’, 3883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την επίλυση των αιτηµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). τόµ. Γ’, σ. 1664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη σύναψη
συµβάσεων µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων και των κέντρων αποθεραπείας ατόµων µε ειδικές ανάγκες. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δύο αστικών εταιρειών που λειτουργούν µε τη συµµετοχή του δηµοσίου και φιλοξενούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ελεύθερη προσπέλαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

(ΑΜΕΑ) στη διάβαση της οδού Ιωνίας προς την πλατεία του
Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πατήσια. τόµ. Ι’, σ. 1114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Εξίσωσης
Ευκαιριών για τα άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ι’, σ.
1387.
ΑΤΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Β΄, σ. 1159,
1211, 1252, 1362.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις ενέργειες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων από
τις πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β’, σ. 1437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το έργο πρασίνου στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 2174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υλοποίηση των αντιπληµµυρικών έργων στην Ανατολική
Αττική. τόµ. Γ’, σ. 2396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής. τόµ. Ε’, σ.
3943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων κατασκευής των
ανισόπεδων κόµβων στη δυτική Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής στο Χαϊδάρι. τόµ. ΣΤ’, σ. 4791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το ύψος της τιµής των διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5720.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 223.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον αποτελεµατικό έλεγχο των κανόνων ασφαλείας και πρόληψης των ατυχηµάτων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην επιχείρηση «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζόµενων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα πρόσφατα
εργατικά ατυχήµατα, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφα-
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λιστικής κάλυψης των εργαζοµένων από τον επαγγελµατικό
κίνδυνο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1023.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαµίνας, τη
διερεύνηση της υπόθεσης και τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 808.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις του Υπουργείου στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου από τον Έλληνα πρέσβη στην Αυστραλία. τόµ. Ζ’, σ.
5304.
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
συγκροτήσει στρατιωτική δύναµη που θα τεθεί στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ για τις πολεµικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. τόµ. Β’, σ. 1206.
ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Θ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Χατζηγάκης, Αθ. Νάκος, Σπ. Ταλιαδούρος, Θ. Σκρέκας, Γ. Γαρουφαλιάς, Χ. Ζώης, Νικ. Λέγκας, Ζ. Μακρή, Σ. Τσιτουρίδης, Δ. Σιούφας). τόµ. Ε’, σ. 3840.
Β
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Β’, σ. 1294.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3841, τόµ. ΣΤ’, . 4314, 4343.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Επιχειρήσεων
Υποστήριξης
της
Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1295,
1300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας για τη συµµετοχή ρουµανικού προσωπικού
στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Ι’, σ. 1295,
1315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ. 1295, 1326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τρίτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για την Πολυε-

θνική Ειρηνευτική Δύναµη Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1295, 1342.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Ι’, σ. 1295,
1349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογραφή από τη
χώρα µας, του µνηµονίου κατασκευής του Πανευρωπαϊκού
Άξονα VIII, (Παραεγνατία) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1422.
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος, Γ. Καρασµάνης, Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Α. Αγγελής, Η. Φωτιάδης, Κ. Τσιπλάκης, Α. Νάκος, Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ν. Κατσαρός, Γ. Γαρουφαλιάς, Χ.
Ζώης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Χατζηγάκης,
Ν. Λέγκας, Α. Γιαννόπουλος, Α. Χειµάρας, Ηλ. Καλλιώρας,
Α. Τσιπλάκος, Γ. Σαλαγκούδης, Δ. Σιούφας, Σπ.Ταλιαδούρος). τόµ. Α’, σ. 130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αλλαγή του Κανονισµού για την επιδότηση του βαµβακιού. τόµ. Α’, σ. 325-326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ολοκλήρωση των ελέγχων και την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων για την καλλιέργεια βαµβακιού µε µεταλλαγµένο σπόρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για καθορισµό της τιµής ποσοτήτων σύσπορου βαµβακιού, που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια και είναι επιπλέον της ηρτηµένης. τόµ. Β’, σ. 1043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο παρακράτησης της εισφοράς του
Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για τους βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Β’, σ. 1326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος
των βαµβακοπαραγωγών. τόµ. Β’, σ. 1385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διακοπή παραλαβής βαµβακιού από τα
εκκοκκιστήρια της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ.
1387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραλαβή του βαµβακιού από τα εκκοκκιστήρια κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιδοτήσει
όλη την παραχθείσα ποσότητα βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 2465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή στους βαµβακοπαραγωγούς
του Νοµού Έβρου της τιµής του προϊόντος κατά τη συγκοµιδή κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τον ορισµό ατοµικού πλαφόν, στην έκταση και στην παραγωγή του
βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιδοτηθεί
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ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. ΣΤ’, σ.
4984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των βαµβακοπαραγωγών. τόµ. Ζ’, σ. 5277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις παραβάσεις στη διαδικασία παράδοσης
του βαµβακιού, την παραποµπή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποπληρωµή των βαµβακοπαραγωγών
για τις ποσότητες βαµβακιού που παρέδωσαν κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιστροφή της εισφοράς που πλήρωσαν
στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι
βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Η’, σ. 6441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων
βαµβακιού, τον καθορισµό τιµής για την φετινή παραγωγή.
τόµ. Ι’, σ. 960.
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΒΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχηµα
20χρονου Αλβανού και τη λήψη µέτρων για την πρόληψη
τέτοιων περιστατικών. τόµ. Γ’, σ. 1877.
ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επισηµάνσεις για ανακρίβειες και προσωπικές απόψεις στο νέο βιβλίο της ιστορίας που θα διανεµηθεί στους µαθητές της Γ’
Λυκείου το νέο σχολικό έτος. τόµ. Η’, σ. 6443.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έγκαιρη
διανοµή των σχολικών βιβλίων, την κάλυψη των αναγκών
σε εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη διδακτικών βιβλίων στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια. τόµ. Β’, σ. 1322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επισηµάνσεις για ανακρίβειες και προσωπικές απόψεις στο νέο βιβλίο της ιστορίας που θα διανεµηθεί στους µαθητές της Γ’
Λυκείου το νέο σχολικό έτος. τόµ. Η’, σ. 6443.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την προώθηση και οργάνωση των βιολογικών καλλιεργειών στην περιφέρεια του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ.
5608.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε
να προωθηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο βιολογικού καθαρισµού Σκοπέλου-Κλίµατος κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Νοµό
Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6438.
ΒΙΟΜΑΓΝ (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία της γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ», τη χρηµατοδότησή της από την Αγροτική Τράπεζα.
τόµ. Α’, σ. 418.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χορήγηση των πιστοποιητικών διαφάνειας στις επιχειρήσεις για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4760.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της κρατικής βιοµηχανίας ξυλείας Καλαµπάκας. τόµ. Α’, σ. 526.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατάργηση των προγραµµατικών
συµφωνιών σε ότι αφορά την εκτέλεση κατασκευαστικών
έργων. τόµ. Γ’, σ. 1727.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την
περιοχή του Μεταξουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4721, τόµ. Ζ’, σ.
5144.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των µικροβιοτεχνών από την περιοχή του
Μεταξουργείου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4721, τόµ. Ζ’, σ. 5144.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ-ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εισαγωγή
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα παιδιών οµογενών από τη Βόρεια ‘Ηπειρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4632.
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4444, 5039.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λειτουργία του Εµπορικού Εκθεσιακού Κέντρου «ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε.» στα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. τόµ. Η’, σ. 6179.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για
συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και των τηλεπικοινωνιών». (Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 264.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Κ. Σπηλιόπουλου, Ν. Γκατζή, Γ. Λιάνη. τόµ. Α’,
σ. 12.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ευγ. Χαϊτίδη. (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 62.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών: Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ε. Χαϊτίδη. τόµ. Α’, σ. 251.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών Γ.
Γιακουµάτου, Χ. Πρωτόπαπα. τόµ. Α’, σ. 452.,
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των
Βουλευτών: Λ. Γρηγοράκου, Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα. τόµ. Β’, σ. 1016.
Συζήτηση των αιτήσεων άρσεως της ασυλίας των Βουλευτών Γ. Λιάνη, Κ. Σπηλιόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1140, 1158.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Π. Παναγιωτόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1175.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος της
καταµέτρησης της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1375, 1377.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Ψηφοφορία). τόµ. Β’, σ. 1391.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Καψή. τόµ. Β’, σ. 1593.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ν. Γκατζή, Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’,
σ. 1839.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε
στη Βουλή αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών Π. Καµµένου και Γ. Τσούρνου. τόµ.
Γ’, σ. 1840.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Γιαννόπουλου. τόµ. Γ’, σ. 1955.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών Ν. Γκατζή, Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1955,
1959.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Δ. Κρεµαστινού. τόµ. Γ’, σ. 2191.
Αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας του
Βουλευτή Π. Αντωνακόπουλου. τόµ. Δ’, σ. 2953.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Α. Παυλίδη. τόµ. Δ’, σ. 2997.
Συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών: Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ.
Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου.
τόµ. Ε’, σ. 3448.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της προτάσεως της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο το ζήτηµα της παράνοµης απονοµής της Ελληνικής Ιθαγένειας. τόµ. Ε’, σ. 3576.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για άρση της Βουλευτικής
τους ασυλίας: Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστι-

νού, Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ.
Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ. 3682.
Ανακοινώνεται το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας που διεξήχθη για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών και απερρίφθη: Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού,
Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ. 3686.
Συζήτηση επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση
της ασυλίας των Βουλευτών Π. Αντωνακόπουλου, Ε. Κοντοµάρη, Κ. Τασούλα και Α. Τζέκη. (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4361.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας των Βουλευτών: Π. Αντωνακόπουλου, Ε. Κοντοµάρη,
Κ. Τασούλα, Α. Τζέκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4469, 4473, 4628.
Συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής, για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Στ. Δαϊλάκη και Δ. Τσιόγκα. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4975.
Αιτήσεις Εισαγγελικής Αρχής για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών: Ι.Βαθειά, Γ. Λιάνη και Γ. Παπαγεωργίου.
τόµ. Ζ’, σ. 5675.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής Επικρατείας Αγγελική
Λαΐου, µε την από 16-7-2002 επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Θ’, σ. 161.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α.Μαντέλη. τόµ. Θ’, σ. 581.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Αγγελή. τόµ. Θ’, σ. 740.
ΒΟΥΛΗ
Έναρξη εργασιών του Σώµατος της Συνόδου Β’. (Έναρξη). τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται Προεδρικό Διάταγµα, σχετικά µε τη λήξη
εργασιών της Α’ Συνόδου της Βουλής της Ι’ Περιόδου.
(Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας). τόµ. Α’, σ. 1, 2.
Αγιασµός για την έναρξη της Β’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου. (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας). τόµ. Α’, σ. 3.
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Β’ Συνόδου
της Ι’ Περιόδου του έτους 2001. τόµ. Α’, σ. 5.
Διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας κατόπιν µηνυτήριας
αναφοράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 12.
Διαβίβαση στη Βουλή µηνυτήριων αναφορών κατά των
Υπουργών: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εθνικής Άµυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δηµόσιας Τάξης, Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και εξώδικης διαµαρτυρίας κατά του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α’, σ. 12.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 732 και ειδικό 55 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών
µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». (Ψηφοφορία). τόµ. Α’, σ. 115.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα Προεδρικό Διάταγµα περί
αποδοχής παραιτήσεων και διορισµών νέων µελών στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
που πρέπει να γίνει η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία
των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών, λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 954.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρό-
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ταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Β’, σ. 1016.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο συζήτησης των δευτερολογιών επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1194,
1197.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης των υπολοίπων άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1211.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές και µαθήτριες από το Ενιαίο Λύκειο Μαλλίων Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Β’, σ. 1290.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1394.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις εργασίες
της Βουλής. τόµ. Β’, σ. 1444.
Ανακοινώνεται έγγραφο Εισαγγελικής Αρχής µε µηνυτήριες αναφορές πολιτών κατά του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, των
µελών της Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών. τόµ. Β’, σ.
1579.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
και 121 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για τη διερεύνηση των
αναφερόµενων στη µε αριθµό 2728/27.8.2001 δικογραφία
για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών
Αθηνών. τόµ. Β’, σ. 1579.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 11, 12, 13
και 14 του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση).
τόµ. Β’, σ. 1579.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει α) τον Απολογισµό του οικονοµικού έτους
2000 β) τον Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2000 και γ)
τον Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2002. (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 1625.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Ανεξάρτητων Βουλευτών να συµµετέχουν στις επερωτήσεις. τόµ. Γ’, σ. 1696.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Ν.Δ. και 121 Βουλευτών του Κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση
των
όσων
εκτίθενται
στην
υπ.αρ.
53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 ππαρ. 2
εδάφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας
Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1916.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Προέδρου της
Ν.Δ. και 121 Βουλευτών του Κόµµατός του και ψηφοφορία
επί της προτάσεώς τους, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται
στην υπ. αρ. 53877/27-8-2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδάφ.β’ του Συντάγµατος για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1955, 1956.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού για τον
Κοινωνικό Προϋπολογισµό. τόµ. Γ’, σ. 2039.
Συζήτηση και ψήφιση πρότασης του Προέδρου της Βου-

λής: «Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
2069, 2113.
Ανακοίνωση προς το Σώµα δικογραφίας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά µε την υπόθεση των Ελληνοποιήσεων αλλοδαπών. τόµ. Δ’, σ. 2692.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στην Αίθουσα
του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Δ’, σ. 2980.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν θα
συζητηθούν χωριστά τα άρθα 4 και 5 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2997.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3022.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το 1990 έως την 9η Απριλίου 2000. τόµ. Δ’, σ. 3085.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε θέµα: «Η πορεία
της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων
του 2004». (Συζήτηση). τόµ. Δ’, σ. 3192.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την τροπολογία που ενσωµατώθηκε ως άρθρο 14 και γενικότερα
την έγκαιρη διανοµή µαζί µε τα σχέδια νόµων των τροπολογιών που ενσωµατώνονται ως άρθρα αυτών. τόµ. Δ’, σ.
3334.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’αριθµ. 411/329 από
28.1.2002 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
τόµ. Ε’, σ. 3426.
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής Απολογισµού και Γενικού
Ισολογισµού του Κράτους. τόµ. Ε’, σ. 3451.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, µε αντικείµενο «τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας από το 1990 ως τις 9-4-2000». τόµ.
Ε’, σ. 3516.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού λόγω της ανακοίνωσης της Ένωσης ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών για το σύνολο του πολιτικού κόσµου. τόµ. Ε’, σ. 3720.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού της Βουλής λόγω µη παρουσίας
του Υπουργού στη συζήτηση της επερώτησης. τόµ. Ε’, σ.
3728.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον καθορισµό του χρόνου των οµιλιών, των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων, των Εισηγητών και των Βουλευτών, σύµφωνα µε τα άρθα 72 παρ.4 του Συντάγµατος και 107, 108
παρ.7 του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση
της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότη-
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τας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3978.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των άρθρων 64 και 107 του κανονισµού της
Βουλής, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3987.
Ανακοινώνεται ψήφισµα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών, µε τα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις τους, που επεδόθη στον Προεδρεύοντα για ενηµέρωση του Σώµατος.
τόµ. Ε’, σ. 4124.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών από τη
συζήτηση της επερώτησης σχετικά µε το ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS» Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4274.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ο θανάτος
του Σπύρου Κυπριανού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4277.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για την λειτουργία
των Επιτροπών στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4312.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την λειτουργία της Ολοµέλειας ως προς τα σχέδια νόµων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4357.
Ανακοινώνεται η συγκρότηση Επιτροπών Οικονοµικών
της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο
της Ι’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4451.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής και των συνεδριάσεων των
Διαρκών Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4462.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τη γνώµη που
διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής ως προς
το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4469.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαγραφή ερώτησης λόγω κωλύµµατος Υπουργού. τόµ. ΣΤ’, σ.
4724.
Ανακοινώνεται η υποβολή της έκθεσης του 2001 της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4816.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπέβαλε στη Βουλή τα κείµενα της 184
Διεθνούς Σύµβασης και 192 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας
« Για την Ασφάλεια και την Υγεία στη Γεωργία». τόµ. Ζ’, σ.
5110.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την επιλογή και τον χρόνο συζήτησης των τροπολογιών του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5389.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ως προς τον αριθµό
των συνεδριάσεων του σχεδίου νόµου του Υπ. Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5679.
Ανακοινώνεται ότι η Αρχή Προστασίας, Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση 2001.
τόµ. Η’, σ. 6041.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το πως
θα συζητηθούν τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος, έσοδα και

δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων των υποψηφίων Βουλευτών».
τόµ. Η’, σ. 6081.
Απόφαση της Βουλής για τροποποίηση παλαιότερης απόφασης που αφορά στο λογαριασµό αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Η’, σ. 6149.
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για την καταβολή επιδόµατος µέχρι του ποσού των 176 ευρώ και στους υπαλλήλους της Βουλής. τόµ. Η’, σ. 6151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
σχετικά µε την καθυστέρηση κατάθεσης και ψήφισης στη
Βουλή του νόµου για τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα Ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6175.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον χρόνο συζήτησης των Βουλευτών. τόµ. Η’, σ. 6411, 6412.
Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής της παραιτήσεως
του Α. Παπαδόπουλου από τη θέση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας και διορισµό του Κ. Στεφανή στην θέση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
τόµ. Η’, σ. 6485.
Προεδρικό Διάταγµα περί κηρύξεως λήξης των εργασιών
της Β’ Συνόδου της Ι’ Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας την 20η Ιουνίου 2002. τόµ. Η’, σ.
6817.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η Συγκρότηση του Α’ Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Θ’, σ. 2-4.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα Σύσταση και Συγκρότηση
Διαρκών Επιτροπών της Α’ Σύνθεσης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Θ’, σ. 4-8.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής έγγραφο του Συνηγόρου
του Πολίτη. τόµ. Θ’, σ. 166.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
179.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Α.Κακλαµάνης ανακοινώνει τον
θάνατο του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βαγγέλη Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
Πολιτικό µνηµόσυνο µε την αναγγελία του θανάτου του
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β. Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
Ανακοινώνεται η ορκωµοσία του Γ. Κτενά σε αντικατάσταση του Β. Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 299.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού µε θέµα:
«Κυβερνητική µεταβολή», µε την οποία κάνει αποδεκτές τις
παραιτήσεις των Ιωάννη Κουράκη από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Σπυρίδωνα Βούγια από την θέση
του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Θ’, σ.
714.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο κατάθεσης των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ.
715.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, για την πρόταση αντισυνταγµατικότητας διατάξεων, σύµφωνα µε το άρθρο
100 παρ.2 του Κανονισµού, του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 744.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία που αναφέρεται στον
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πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. τόµ. Ι’, σ. 1514.
Γ
Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τους µηχανισµούς για
τη διαχείριση και τον έλεγχο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Β’, σ. 1325.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των δράσεων, που περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ανταγωνιστικότητα 2000-2006 και χρηµατοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης». τόµ. Ε’, σ. 3641.
ΓΑΛΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της συνεταιριστικής γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ». τόµ. Δ’, σ. 3097.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µη κατάθεση των εγγραφών που αφορούν διαγωνισµούς, επιχορηγήσεις κ.λπ. της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 3778.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τις διαδικασίες που τηρήθηκαν για τις αποσπάσεις εργαζοµένων του Α’ Γενικού Νοσοκοµείου «Άγιος
Παύλος» της Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1131.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ.Ανάπτυξης σχετικά µε τον
ΓΟΚ. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1277.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει στη Γερµανία για θέµατα ασφαλιστικού περιεχοµένου και τη χορήγηση συντάξεων για τους Έλληνες
που εργάστηκαν εκεί. τόµ. Β’, σ. 1133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
(δια του Υπουργού Δικαιοσύνης) σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να διεκδικήσει τις γερµανικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3725.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Γεωργίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας στον
τοµέα των ταχυδροµείων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4686.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέβαλε στη Βουλή τα κείµενα της 184
Διεθνούς Σύµβασης και 192 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας
« Για την Ασφάλεια και την Υγεία στη Γεωργία». τόµ. Ζ’, σ.
5110.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρω-

ση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου Αµοιβαίας Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της
Δηµοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 256.
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δαπανών
για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 244.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Τασούλας, Α. Τσιπλάκος, Β. Κορκολόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Π. Φουντουκίδου και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Θ’, σ. 82.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. (Επερωτώντες Βουλευτές: Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Η. Φωτιάδης, Α.
Κοντός, Α. Αγγελής, Στ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ.
Καρασµάνης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ. Τσιπλάκης, Π. Φουντουκίδου, Γ. Γαρουφαλιάς, Ι. Λαµπρόπουλος, Γ. Δεικτάκης, Η. Καλλιώρας, Ν. Κατσαρός, Κ. Κιλτίδης, Ν. Λέγκας,
Ε. Πολύζος, Θ. Σκρέκας, Ε. Χαϊτίδης, Μ. Χαλκίδης, Α. Χειµάρας, Α. Ρεγκούζας, Ε. Μπασιάκος και Γ. Σαλαγκούδης).
τόµ. Η’, σ. 6200.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον αποκλεισµό υποψηφίων από το πρόγραµµα νέων γεωργών στο Δήµο Αµφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε’, σ. 3591.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των θεσµικών και οικονοµικών
αιτηµάτων των γεωτεχνικών υπαλλήλων. τόµ. Ε’, σ. 3878.
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4976, τόµ. Ι’, σ. 1197.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης». (Κατάθεση).
τόµ. Η’, σ. 6139.
ΓΛΩΣΣΑ-ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτε-
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ρικών σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού ιδρύµατος
πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3228.
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 659.
ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την στήριξη των γουνοποιών της Δυτικής
Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ. 1207.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε περιστατικά στο αεροδρόµιο των
Βρυξελλών, µε την πτήση της Ολυµπιακής Αεροπορίας
προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5175.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη στελέχωση του γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5253.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επαναφέρει το δικαίωµα των εν χηρεία
γυναικών να λαµβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου τους δια βίου, ανεξαρτήτως ηλικίας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στους εκλογικούς
συνδυασµούς για τις δηµοτικές εκλογές. τόµ. Ζ’, σ. 5691.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών σχετικά µε την ρύθµιση των οφειλών
προς τις τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».(Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Γ. Παναγιωτόπουλος, Α.
Παυλίδης, Δ. Κωστόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Γ. Καρασµάνης, Π. Φουντουκίδου, Α. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος,
Θ. Σκρέκας, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Μπασιάκος, Α. Ρεγκούζας,
Γ. Τρυφωνίδης, Η. Καλλιώρας, Γ. Αλογοσκούφης, Δ. Σιούφας). τόµ. Β’, σ. 1108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας για τη ρύθµιση παλαιών δανείων από τις τράπεζες
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δανειοδότηση των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα µε καλλιεργητικά δάνεια, λόγω των καταστροφών που υπέστησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.
τόµ. Ε’, σ. 3946.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων

από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Γ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Α. Παυλίδης, Γ. Καρασµάνης, Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος, Θ. Δηµοσχάκης, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Παπαδόπουλος,
Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Θ. Σκρέκας, Θ. Λεονταρίδης, Ι. Λαµπρόπουλος, Σ. Καλαντζάκου, Ε. Παπανικολάου,
Α. Αγγελής, Α. Παπακώστα, Α. Ρεγκούζας, Α. Νάκος, Γ. Αλογοσκούφης, Δ. Σιούφας). (Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 4051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Η’, σ. 6121.
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό 733 και ειδικό
52 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δυνατότητα του
Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών του για το
χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι 31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές
Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «ταµιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
1429, 1477, 1515.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση της
λειτουργίας του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατανοµή των διαφηµιστικών δαπανών του δηµοσίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4987.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προεκλογικές δαπάνες των υποψηφίων για τις εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ι’, σ. 825.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη της προθεσµίας προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών όσον αφορά τις νέες προδιαγραφές υποδοχής, τη σύνθεση προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
από το κράτος, έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα
και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και
των υποψηφίων Βουλευτών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’,
σ. 6015, 6054, 6081, 6131, 6298.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων
και των υποψηφίων Βουλευτών». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ.
5009.
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
από το κράτος, έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα
και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και
των υποψηφίων Βουλευτών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’,
σ. 6015, 6054, 6081, 6131, 6298.
ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων
στους κτηνοτρόφους και δασεργάτες κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6375.
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αθέτηση των υποχρεώσεων της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) για την προµήθεια
στύλων από τους δασικούς συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Β’, σ. 807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες
γής στις εκτός σχεδίου περιοχές στα νησιά των Κυκλάδων.
τόµ. Ε’, σ. 3876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επιβολή προστίµων για οικοδόµηση σε
φερόµενες ως δασικές εκτάσεις στη νήσο Σαλαµίνα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 5017.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα θέµατα της δασικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάννης,
Α. Κατσιγιάννης, Ε. Μπασιάκος, Γ. Καρασµάνης, Η. Φωτιάδης, Ι. Τζαµτζής, Π. Φουντουκίδου, Α. Αγγελής, Α. Κοντός,
Θ. Λεονταρίδης, Σ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος, Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5755.
ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα θέµατα της δασικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάννης,
Α. Κατσιγιάννης, Ε. Μπασιάκος, Γ. Καρασµάνης, Η. Φωτιάδης, Ι. Τζαµτζής, Π. Φουντουκίδου, Α. Αγγελής, Α. Κοντός,
Θ. Λεονταρίδης, Σ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος, Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5755.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Γεωργίας: «Για την αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά
του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος».
(Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Λ. Γρηγοράκος, Ε.
Βλασσόπουλος). (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 1391.
ΔΑΣΚΑΛΟΙ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος, την οικονοµική ενίσχυση για την εφαρµογή της µεθόδου της τεκνοποίησης µε εξωσωµατική γονιµοποίηση κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1998.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις διαδικασίες παρα-

χώρησης χώρων εγκαταστάσεων και υποδοµών του Οργανισµού Λιµένα Πειραιά Α.Ε., στους Δήµους Κερατσινίου
και Αµπελακίων Σαλαµίνας. τόµ. Γ’, σ. 2399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον αποκλεισµό υποψηφίων από το πρόγραµµα νέων γεωργών στο Δήµο Αµφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε’, σ. 3591.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τοποθέτηση παιδιάτρου στο Δήµο Παλικής Κεφαλλονιάς. τόµ. ΣΤ’, σ.
4264.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΤΕΡΠΣ) των Δήµων της Θεσσαλονίκης. (Επερωτών Βουλευτής της Ν.Δηµοκρατίας: Σ.Κούβελας). τόµ. Η’, σ. 5941.
ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατασκευή
νηπιαγωγείου στο δηµοτικό διαµέρισµα Μητρουσίου του
Δήµου Καπετάν Μητρούση Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 5267.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Μιλτιάδη Έβερτ, σχετικά µε την
πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού σε οµιλία του στην
Πέλλα, για δυνάµεις πολιτικής εκτροπής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4092.
Συζήτηση για την 28η επέτειο της αποκατάστασης της Δηµοκρατίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. τόµ. Θ’, σ. 299.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για διενέργεια δηµοπρασίας για δύο µεταλλευτικές περιοχές στο Δήµο Κρουσσίων Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4263.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των στρατοπέδων από το Γουδί, την απόδοση του χώρου στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου
για τη δηµιουργία Πάρκου υψηλού πρασίνου. τόµ. Β’, σ.
1247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χαρακτηρισµό ως χώρου πρασίνου οικοπέδου στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου, την απόδοσή του για αξιοποίηση
στο Δήµο Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ελλιπούς φύλαξης
των σχολικών κτιρίων του Δήµου Αθηναίων. τόµ. Ε’, σ.
3718.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο
σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την πάταξη
της διαφθοράς στη Δηµόσια Διοίκηση, την καλύτερη λειτουργία της κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-
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σύνης σχετικά µε την πάταξη της διαφθοράς στη Δηµόσια
Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Έβερτ σχετικά µε τη λήψη
µέτρων πάταξης του φαινοµένου της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4982.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διάνοιξη ορυχείου της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Μακροπηγή Κοζάνης, τη µετεγκατάσταση του οικισµού σε άλλη περιοχή κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την αθέτηση των υποχρεώσεων της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) για την προµήθεια
στύλων από τους δασικούς συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Β’, σ. 807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διαρροή κλοφέν ή άλλης τοξικής ουσίας στο περιβάλλον µετά τις εκρήξεις στις εγκαταστάσεις
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε’, σ. 3617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην πιθανή διαρροή κλοφέν, κατά την πυρκαγιά στον ατµοηλεκτρικό σταθµό της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, στον Άγιο Δηµήτριο Κοζάνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αναθεώρηση της απόφασης για την
κατασκευή Κέντρου Διανοµής της Δηµόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισµού, εντός της οικιστικής ζώνης του Δήµου Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αλλαγή του προϊσταµένου του τοµέα
εµπορίας πελατών περιφερείας Νήσων, της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων
στο ηλεκτρικό δίκτυο της νοτίου Ελλάδας λόγω ανεπάρκειας των µονάδων παραγωγής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1511.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
(ΔΕΚΑ Α.Ε.)
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Ν.Δ. και 121 Βουλευτών του Κόµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση
των
όσων
εκτίθενται
στην
υπ.αρ.
53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 ππαρ. 2
εδάφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας
Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1916.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, Ε. Κεφαλογιάννη
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκλείσει µε
νοµοθετική ρύθµιση, τη συµµετοχή υπεράκτιων εταιρειών
σε δηµόσια έργα, κρατικής προµήθειας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος των νησιωτικών περιοχών. τόµ. Γ’, σ. 1875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στο οδόστρωµα της εθνικής οδού ΑθηνώνΛαµίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2171.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το δηµόσιο έργο. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Γ. Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνης,
Φ. Κουβέλης και Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ’, σ. 2469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση ανακατασκευής του σταδίου «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου για το αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο. τόµ. Ζ’,
σ. 5211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την λήψη των αναγκαίων µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κατασκευή του νέου κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.
τόµ. Θ’, σ. 148.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πορεία των αντιπληµµυρικών έργων στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Γ’, σ. 1659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την υλοποίηση των αντιπληµµυρικών έργων στην Ανατολική
Αττική. τόµ. Γ’, σ. 2396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τη
δροµολόγηση κατασκευής των αντιπληµµυρικών έργων
στην Πάτρα, τη διευθέτηση του χειµάρρου Διακονάρη κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη θεοµηνία στο Λεκανοπέδιο, την υλοποίηση του προγράµµατος αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 163.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου ολοκλήρωσης του εθνικού
δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. Δ’, σ. 3300.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ.Ο.Υ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την προετοιµασία υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων εισοδήµατος για το 2001. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλή αποµάκρυνση των στερεών µολυσµατικών αποβλήτων από τα νοσοκοµεία. τόµ. Β’, σ. 1557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Δηλη-
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τηριάσεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 147.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 239,
469, 499, 533, 555, 556.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών: «Σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΔΕΚΟ)». (Επερώτωντες Βουλευτές: Α. Χειµάρας, Μ. Κόλλια, Α. Φλωρίνης, Γ. Ορφανός, Κ. Κιλτίδης, Ν. Αγγελόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Ν. Κακλαµάνης, Ν. Γκελεστάθης). τόµ. Β’, σ. 1296.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΟΥ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το ολοκληρωµένο πληροφορικό
σύστηµα φορολογίας «TAXIS». (Επερωτώντες Βουλευτές:
Α. Ρεγκούζας, Ν. Νικολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Θ.
Σκρέκας, Η. Καλλιώρας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Θ. Κασσίµης, Ι. Παπαθανασίου, Α. Νάκος, Χ. Ζώης, Σ. Δαϊλάκης,
Γ. Καρασµάνης, Μ. Γιαννάκου, Α. Παπαληγούρας, Γ. Αλογοσκούφης, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Τριφωνίδης). τόµ. ΣΤ’, σ.
4274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος των καθυστερήσεων και των γραφειοκρατικών διατυπώσεων στις οικονοµικές υπηρεσίες
του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4755.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα βρετανικών εφηµερίδων
και τηλεοπτικών εκποµπών, αναφερόµενα σε δυσφηµιστικές συκοφαντίες για την περιοχή Φαληράκι της Ρόδου, τις
επιπτώσεις στον τουρισµό κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 101.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εισφορά του δηµοσίου για την
κύρια ασφάλιση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ). τόµ. Γ’, σ. 2031.
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(βλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 και γ) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2496, 2542, 2592, 2654,
2726.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6074, 6510,
6559, 6605, 6767.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων

Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει νοµοθετικά τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Γ’, σ. 1780.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου της Φολεγάνδρου λόγω έλλειψης δασκάλου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2207.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη µη καταβολή της
κρατικής επιχορήγησης προς τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
‘Υδρευσης και Αποχέτευσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3804.
ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ελεύθερη προσπέλαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ) στη διάβαση της οδού Ιωνίας προς την πλατεία του
Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πατήσια. τόµ. Ι’, σ. 1114.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση στους αποφοίτους του Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού Ψυχολογικού
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του δικαιώµατος
συµµετοχής σε διαγωνισµούς για πρόσληψη σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο δηµόσιο. τόµ. Γ’, σ.
2030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη στο Δηµόσιο των επιτυχόντων αλλά µη προσληφθέντων του γραπτού διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), τον Φεβρουάριο
του 1998. τόµ. ΣΤ’, σ. 4232.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 884, 922, 962, 1027, 1028.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατανοµή των διαφηµιστικών δαπανών του δηµοσίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4987.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο,
σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την πάταξη
της διαφθοράς στη Δηµόσια Διοίκηση, την καλύτερη λειτουργία της κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πάταξη της διαφθοράς στη Δηµόσια
Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Έβερτ, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων πάταξης του φαινοµένου της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη διαφθορά στο σωφρονιστικό σύστηµα.
τόµ. Η’, σ. 6122.
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ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης, ως προς τις διαδικασίες εφαρµογής του προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών
κτιρίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την απαλλοτρίωση οικοπέδου στην περιοχή του Δήµου Πυλαίας, για
την ανέγερση σχολικών κτιρίων. τόµ. Β’, σ. 1388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντικατάσταση των σχολικών κτιρίων που είναι κατασκευασµένα µε
αµίαντο στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 2419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ελλιπούς φύλαξης
των σχολικών κτιρίων του Δήµου Αθηναίων. τόµ. Ε’, σ.
3718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη φύλαξη σχολικών κτιρίων. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των φυλάκων των σχολικών κτιρίων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών κτιρίων και αιθουσών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών αιθουσών στο Δήµο Χορτιάτη του Νοµού Θεσσαλονίκης, τις κινητοποιήσεις των γονέων και µαθητών κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1176.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «Περί ιδρύσεως Διεθνούς Ακαδηµίας Ελευθερίας». (Προτείνοντες
Βουλευτές: 102 Βουλευτές του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος (ΠΑΣΟΚ), 99 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
(ΝΔ), 3 Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου (ΣΥΝ) και 2 Ανεξάρτητοι Βουλευτές). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 1936.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης σχετικά µε τις διαδικασίες αναγκαστικής
µετάταξης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6638.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να συµπεριληφθεί η λίµνη της Ολυµπίας-Καϊάφα στις περιοχές τέλεσης Ολυµπιακών Αθληµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 527.
ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου
περί διαφθοράς». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 471.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας κατόπιν µηνυτήριας
αναφοράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 12.
Διαβίβαση στη Βουλή µηνυτήριων αναφορών κατά των
Υπουργών: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Έθνικής Άµυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δηµόσιας Τάξης, Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και εξώδικης διαµαρτυρίας κατά του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α’, σ. 12.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Κατσαρός, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Νεράντζης,
Χ. Μαρκογιαννάκης, Θ. Κατσίκης, Αλ. Λυκουρέζος, Χ. Ζώης, Ζ. Θεοφίλου-Μακρή, Γ. Τσούρνος, Κ. Τσιπλάκης, Β.
Τσίπρας, Π. Μαντούβαλος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Δ’, σ.
3269.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
δικαστικής συνδροµής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 4817, 4887.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό δια του Υπουργού Δικαισύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Κατσαρός, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Θ.
Κατσίκης, Χ. Ζώης, Ζ. Μακρή, Κ. Τσιπλάκης, Β. Τσίπρας,
Γ. Τσούρνος, Π. Μαντούβαλος, Β. Πολύδωρας, Πρ. Παυλόπουλος, Ν. Γκελεστάθης). τόµ. Α’, σ. 565.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του
παιδιού σε σχέση µε την ανάµειξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6539.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Θ. Κατσίκης, Χ. Ζώης, Ζ.
Μακρή, Κ. Τσιπλάκης, Β. Τσίπρας, Γ. Τσούρνος, Π. Μαντούβαλος, Β. Πολύδωρας, Πρ. Παυλόπουλος, Ν. Γκελεστάθης). τόµ. Α’, σ. 565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αναπροσαρµογή
των συντάξεων των Δικαστών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2398.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Κατσαρός, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Νεράντζης,
Χ. Μαρκογιαννάκης, Θ. Κατσίκης, Αλ. Λυκουρέζος, Χ. Ζώης, Ζ. Θεοφίλου-Μακρή, Γ. Τσούρνος, Κ. Τσιπλάκης, Β.
Τσίπρας, Π. Μαντούβαλος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Δ’, σ.
3269.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 17, 169,
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179, 271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να κατοχυρώνει αντικειµενικά µε νόµο, την ανεξαρτησία της Δικαστικής εξουσίας µε ορκωµοσία ενώπιον του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, µετά την προαγωγή τους από το Υπουργικό
Συµβούλιο όπως γίνεται µε την ηγεσία της Τράπεζας της
Ελλάδος. τόµ. Ι’, σ. 1388.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Σ. Μάνο, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων για δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών για το κτηµατολόγιο. τόµ. Α’, σ. 124.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αρµοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3683.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπής για την εκπόνιση πανελλαδικού σχεδίου χωροταξικής κατανοµής των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάστασης
δικαστικών λειτουργών (α.ν 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000 και άλλες διατάξεις)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Συζήτηση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4692.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 990, 1266, 1358, 1425.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Συζήτηση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4692.
ΔΙΚΑΤΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών των ιατρικών σχολών από τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχιούχων ιατρικής των Πανεπιστηµίων του Εξωτερικού. τόµ. Β’, σ. 1246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ).
τόµ. ΣΤ’, σ. 5015.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο και

την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ.Ταλιαδούρος, Μ. Λιάπης, Θ. Κασσίµης, Γ. Βλάχος,
Γ. Ορφανός, Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Θ’, σ. 225.
ΔΙΚΥΚΛΑ-ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υποχρεωτική χρήση του κράνους από τους δικυκλιστές, τη µείωση ή κατάργηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στα κράνη κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 162.
ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το ύψος της τιµής των διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5720.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη νοµοθετική αποσαφήνιση
των προσόντων που απαιτούνται για το διορισµό των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Β’, σ. 1554.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πληρωση των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και Λύκεια του Νοµού Λακωνίας. τόµ.
Δ’, σ. 3325.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση των ελλείψεων
σε βιβλία και καθηγητές στο Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου.
τόµ. Δ’, σ. 3326.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πρόσφατη δηµοσιοποίηση των Αρχείων του Στέητ Ντηπάρτµεντ για την προχουντική περίοδο,
την αξιοποίηση των στοιχείων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 957.
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χορήγηση άδειας επέκτασης του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ατέλειες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την εκµετάλλευση µετεωρολογικών δορυφόρων «EUMETSAT». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5305, 5779.
ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του
ν.2741/1999, που αφορά την απόκτηση του σήµατος του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) για όλα τα τουριστικά καταλύµµατα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την κατάταξη των ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων σύµφωνα µε το
σύστηµα των κλειδιών. τόµ. Γ’, σ. 2001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την απαλλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφά-
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λισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ταµείο
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) των µικροϊδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του σήµατος λειτουργίας των ενοικιαζοµένων δωµατίων από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ.
5266.
ΔΩΡΕΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 659.
Ε
ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στον Νοµό Έβρου.
τόµ. Γ’, σ. 1778.
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας. τόµ. Θ’, σ. 245.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου
των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν την τροµοκρατία και το διεθνές οργανωµένο έγκληµα. τόµ. Α’, σ.
465.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου για την εφαρµογή του άρθρου αυτού της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του
οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της παράνοµης µετανάστευσης». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, 6646, 6647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πορεία των ερευνών για τη 17η Νοέµβρη. τόµ. Ι’, σ. 1510.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση 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». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 611.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την Αµυντική Στρατηγική Αναθεώρησης των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α’, σ. 89.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τά-

ξης σχετικά µε την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και
την αντιµετώπιση αιτηµάτων των αστυνοµικών και πυροσβεστών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χρ. Μαρκογιαννάκης, Θ.
Αναγνωστόπουλος, Α. Δαβάκης, Θ. Βασιλείου, Θ. Κατσίκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν.
Γκελεστάθης, Γ. Γαρουφαλιάς, Αικ. Παπακώστα, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας, Αρ. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος, Β. Πολύδωρας). τόµ. Δ’, σ. 3062.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Για
την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής χρήσης και εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων». (Προτείνοντες Βουλευτές:Θ. Κασσίµης). (Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 3379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας στα σωφρονιστικά ιδρύµατα.
τόµ. Ε’, σ. 3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την καλύτερη αστυνόµευση των αγροτικών περιοχών, την επανασύσταση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για τη διάλυση
του µηχανισµού παρακολούθησης και υπονόµευσης του
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος που δρούν στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5573.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση των έργων αποπεράτωσης της Εγνατίας
Οδού. τόµ. Ζ’, σ. 5696.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Αγιασµός για την έναρξη της Β’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου. (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας). τόµ. Α’, σ. 3.
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά µε την υπογραφή αίτησης για την συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήµατος Εθνικών Οµάδων µε την Τουρκία. τόµ. Γ’, σ. 1723.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Σ. Μάνο, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων για δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών για το κτηµατολόγιο. τόµ. Α’, σ. 124.
ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4271.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΕΣΕΠ)
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.)
και θέσης Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο Πρόεδρος
της Κ.Ο. της Ν.Δ. Κ. Καραµανλής και οι Βουλευτές του
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κόµµατός του). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 620.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Εξίσωσης
Ευκαιριών για τα άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ι’, σ.
1387.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση µονάδας κάθαρσης τεχνητού
νεφρού στο Κέντρο Μοιρών Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ.
4125.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, για ενοποίηση
των στρατιωτικών νοσοκοµείων και την υπαγωγή τους στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Ε’, σ. 4125.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών
παραγωγής ή εισαγωγής των απαραίτητων φαρµάκων που
αντικαθιστούν το φάρµακο Τ4 που χορηγείται για τον θυροειδή κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4789.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΤΕΡΠΣ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΤΕΡΠΣ) των Δήµων της Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δηµοκρατίας: Σ.
Κούβελας). τόµ. Η’, σ. 5941.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα». (Συζήτηση). τόµ.
Β’, σ. 1626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης Πετρελαίου, στο εισόδηµα των καπνοπαραγωγών που προέρχεται από τις επιδοτήσεις. τόµ. Ε’, σ.
3834.
ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4795, τόµ. Ι’,σ. 1295,
1326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τρίτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5467, τόµ. Ι’, σ.
1295, 1342.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευ-

σης
Επιχειρήσεων
Υποστήριξης
της
Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1295,
1300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας για τη συµµετοχή ρουµανικού πρσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης
της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Ι’, σ. 1295, 1315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Ι’, σ. 1295,
1349.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4795.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας για τη συµµετοχή του ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων
Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση). τόµ. Η’,
σ. 6539.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος.
τόµ. Γ’, σ. 2000.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Μιλτιάδη Έβερτ, σχετικά µε τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη µείωση του κόστους της
αγροτικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1487.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξυγίανσης του κυκλώµατος της αγοράς της πατάτας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6643.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας καθώς και
την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Τζέκης, Ν. Γκατζής, Λ.
Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α.
Σκυλλάκος, Σπ. Στριφτάρης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Ι’, σ. 992.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανάκληση
της απόφασης εγγραφής στο Ταµείο Επαγγελµατιών και
Βιοτεχνών Ελλάδος, επαγγελµατιών που ασκούν επάγγελµα σε κωµοπόλεις, σε χωριά, µε πληθυσµό κάτω των 2000
κατοίκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
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του Υπουργείου να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση αποκατάστασης των ασφαλισµένων του Ταµείου Εµπόρων
Βιοτεχνών Ελλάδας της Περιοχής Σητείας, που έπεσαν θύµατα κατάχρησης των εισφορών τους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5540.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκθεση που δόθηκε στη δηµοσιότητα
από πλευράς Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, όπου ασκείται κριτική της δηµόσιας ζωής της χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6442.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λειτουργία του Εµπορικού Εκθεσιακού Κέντρου «ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε.» στα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. τόµ. Η’, σ. 6179.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στους εκλογικούς
συνδυασµούς για τις δηµοτικές εκλογές. τόµ. Ζ’, σ. 5691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την εκκαθάριση των δηµοτολογίων και των εκλογικών καταλόγων από τις διπλοεγγραφές κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6178.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε θέµα: «Αλλαγή
του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5082.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την εκκαθάριση των δηµοτολογίων και των εκλογικών καταλόγων από τις διπλοεγγραφές κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6178.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.:
Δ. Σιούφας, Π. Παυλόπουλος, Ε. Μεϊµαράκης, Β. Πολύδωρας, Ι. Λαµπρόπουλος, Ε. Πολύζος, Θ. Αναγνωστόπουλος,
Θ. Βασιλείου, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Δαβάκης, Χ. Ζώης, Ν.
Κατσαρός, Θ. Κατσίκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Α. Νεράντζης, Α. Παπακώστα, Α. Σπηλιωτόπουλος,
Κ. Τασούλας, Γ. Τσούρνος, Ν. Αγγελόπουλος, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Β. Κορκολόπουλος, Θ. Λεονταρίδης, Χ.Μαρκογιαννάκης, Α.Μπούρας, Ε. Στυλιανίδης, Ι.
Τζαµτζής, Α. Φλωρίνης, Μ. Χαλκίδης). τόµ. Ι’, σ. 1402.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
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: Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και από
τον Συνασπισµό της Αριστεράς και της Προόδου). (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4729.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για καθορισµό της τιµής ποσοτήτων σύσπορου βαµβακιού, που παρα-

δίδονται στα εκκοκκιστήρια και είναι επιπλέον της ηρτηµένης. τόµ. Β’, σ. 1043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διακοπή παραλαβής βαµβακιού από τα
εκκοκκιστήρια της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ.
1387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραλαβή του βαµβακιού από τα εκκοκκιστήρια κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2204.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο
στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Σ. Ταλιαδούρος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Καλαντζάκου, Γ. Γαρουφαλιάς, Μ. Χαλκίδης, Θ. Δηµοσχάκης,
Μ. Παπαδόπουλος, Γ. Καλός). τόµ. Α’, σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του Νοµού Κυκλάδων. τόµ.
Α’, σ. 468.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη νοµοθετική αποσαφήνιση
των προσόντων που απαιτούνται για το διορισµό των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Β’, σ. 1554.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µόνιµη στελέχωση µε ειδικευόµενο προσωπικό, των Ειδικών
σχολείων, στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Γ’, σ. 1776.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε τους λόγους απόρριψης από την Επιτροπή του Υπουργείου της αιτήσεως για τη σύσταση Πανεπιστηµίου στο
Νοµό Πέλλας. τόµ. Γ’, σ. 1781.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2440, τόµ. Δ’, σ. 3106, 3154,
3231, 3328, τόµ. Ε’, σ. 3468, 3471.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 4 και 5 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
3231.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος Ολυµπιακής Εκπαίδευσης στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ).
τόµ. ΣΤ’, σ. 5015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εκµάθηση
των ξένων γλωσσών στα σχολεία, τη χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5142.
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ.Καλός, Μ. Χαλκίδης, Σ. Ταλιαδούρος, Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Β. Πάππας, Κ. Καρράς, Β. Τσίπρας και Θ. Δηµοσχάκης). τόµ. Ζ’, σ. 5214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναβάθµιση του µαθήµατος της χηµείας στα λύκεια κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6223, 6378.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων των δηµοσίων σχολείων, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον
Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του Νοµού Κυκλάδων. τόµ.
Α’, σ. 468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της σχολικής στέγης
στα δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
Θεσσαλονίκής. τόµ. Β’, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ.
1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Υπουργείου για την συνένωση των τµηµάτων
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1116.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να φέρει νοµοθετική ρύθµιση για το εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. τόµ. Β’, σ.
1440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα ιδιωτικού σχολείου σε βάρος νηπίου 4 ετών, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3879.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών
ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’,
σ. 5467, 5919.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αναβάθµιση της εκπαίδευ-

σης στις σχολές του Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1622.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Υπουργείου για την συνένωση των τµηµάτων
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1116.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να συµπεριληφθεί ο Νοµός Λασιθίου στις
προθέσεις για ίδρυση νέων σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ’, σ. 5276.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της στέγασης των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α’, σ. 88.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων των δηµοσίων σχολείων, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον
Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 163.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο
στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Σ. Ταλιαδούρος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Καλαντζάκου, Γ. Γαρουφαλιάς, Μ. Χαλκίδης, Θ. Δηµοσχάκης,
Μ. Παπαδόπουλος, Γ. Καλός). τόµ. Α’, σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έγκαιρη
διανοµή των σχολικών βιβλίων, την κάλυψη των αναγκών
σε εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 469.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης προκειµένου να ολοκληρωθούν το συντοµότερο οι διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών. τόµ. Β’, σ. 1359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αµοιβών για τους εκπαιδευτικούς
των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ). τόµ. Β’, σ. 1386.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και βιβλία στα σχολεία του Δήµου
Περιστερίου. τόµ. Β’, σ. 1556.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στον Νοµό Έβρου.
τόµ. Γ’, σ. 1778.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των λειτουργικών
προβληµάτων των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ). τόµ. Γ’, σ. 2173.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
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«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 3106, 3154, 3231, 3328, τόµ. Ε’, σ. 3468,
3471.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έγκαιρη επιλογή του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη
στελέχωση των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 58.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία όλων των
βαθµίδων στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β’, σ. 1360.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Καισαριανής. τόµ. Ε’, σ. 3721.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου της Φολεγάνδρου λόγω έλλειψης δασκάλου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2207.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου ως προς το ύψος επιδότησης του ελαιολάδου για την παραγωγή της περιόδου 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για αναδροµική εφαρµογή της απόφασης που άλλαξε τα κριτήρια των
επιδοτουµένων ποσοτήτων ελαιολάδου. τόµ. Ι’, σ. 827.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός,
Γ. Δεικτάκης, Σ. Καλαντζάκου, Α. Δαβάκης, Κ. Καραµπίνας, Α. Νάκος, Σ. Καλογιάννης, Α. Αγγελής, Γ. Καρασµάνης, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Σ. Παπαδόπουλος, Ν.
Τσιαρτσιώνης, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Ι. Λαµπρόπουλος, Π. Σκανδαλάκης, Π. Αδρακτάς, Ε. Παπανικολάου, Α.
Γιαννόπουλος, Α. Χειµάρας, Η. Καλλιώρας, Γ. Σαλαγκούδης, Π. Φουντουκίδου). τόµ. Α’, σ. 167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αποζηµιώσει τους ελαιοπαραγωγούς της Λευκάδας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την παρατεταµένη ξηρασία. τόµ.
Β’, σ. 1488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής της προκαταβολής στους ελαιοπαραγωγούς για τις επιδοτήσεις της εσοδείας του 2000 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διαδικασία καταβολής και τον προσδιορισµό της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 20002001 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1686.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης του ελαιολάδου. τόµ. Γ’, σ. 1721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες για την καταβολή της επιδότησης του ελαιόλαδου, εσοδείας 2000-2001. τόµ. Γ’, σ.
1968, 2418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες για τον απολογισµό της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 2001-2002. τόµ. Γ’, σ.
2421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από πυρκαγιές, ελαιοπαραγωγών της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής.
τόµ. Ε’, σ. 3710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου στους παραγωγούς του Νοµού Χανίων.
τόµ. Ε’, σ. 3788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη σχινοκαρπία ελαιοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συζήτηση προ Ηµερήσιας Διάταξης σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισµού της
Βουλής περί γενικευµένης συζήτησης Επερώτησης µε θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5495.
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διαδικασίες της προµήθειας 24
επιθετικών ελικοπτέρων (APPACHE) κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1619.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αποζηµιώσει τους ελαιοπαραγωγούς της Λευκάδας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την παρατεταµένη ξηρασία.
τόµ. Β’, σ. 1488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιστροφή της εισφοράς που πλήρωσαν
στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι
βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Η’, σ. 6441.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχηµα
20χρονου Αλβανού και τη λήψη µέτρων για την πρόληψη
τέτοιων περιστατικών. τόµ. Γ’, σ. 1877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αναδιοργάνωση των αστυνοµικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3747.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση νοσοκοµείου που να εξυπηρετεί τους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ).
τόµ. Ε’, σ. 3973.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. (Επερωτώντες
Βουλευτές της Ν.Δ.: Χ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Τασούλας, Α.
Δαβάκης, Αικ. Παπακώστα, Γ. Γαρουφαλιάς, Θ. Κατσίκης,
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Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Κεφαλογιάννης, Ι. Λαµπρόπουλος, Αλ. Λυκουρέζος, Θ. Βασιλείου, Ε. Πολύζος, Α. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας τάξης σχετικά µε το πρόσφατο επεισόδιο µε τον τοξικοµανή στο κέντρο της Αθήνας, την επίθεση κατά της Πρωθυπουργικής κατοικίας και του Αστυνοµικού Τµήµατος Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6464.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των Μουσικών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης (ΕΡΤ). τόµ. ΣΤ’, σ. 4234.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του
ν.2741/1999, που αφορά την απόκτηση του σήµατος του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) για όλα τα τουριστικά καταλύµµατα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1662.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Λιάσκος, Π. Φουντουκίδου, Μ. Βαρβιτσιώτης, Α. Παυλίδης, Α.
Φλωρίνης, Σ. Σπύρου, Β. Πάππας, Π. Παναγιωτόπουλος,
Α. Κοντός, Κ. Τσιπλάκος, Ε. Μπασιάκος, Ε. Πολύζος, Κ.
Τασούλας, Α. Αγγελής, Η. Φωτιάδης, Β. Τσίπρας, Ι. Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Π. Ψωµιάδης
και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε’, σ. 3808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης
του σήµατος λειτουργίας των ενοικιαζοµένων δωµατίων από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα βρετανικών εφηµερίδων
και τηλεοπτικών εκποµπών, αναφερόµενα σε δυσφηµιστικές συκοφαντίες για την περιοχή Φαληράκι της Ρόδου, τις
επιπτώσεις στον τουρισµό κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 101.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις του Υπουργείου στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου από τον Έλληνα πρέσβη στην Αυστραλία. τόµ. Ζ’, σ.
5304.
ΕΜΒΟΛΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την έξαρση των κρουσµάτων φυµατίωσης
στη χώρα µας και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της.
τόµ. Ε’, σ. 3446.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 775.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για
την εµπορική ναυτιλία». (Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1559.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση
των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί Ναυτικής Εταιρείας

(ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3469, 3506.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της τροποποίησης
του άρθρου XXI της Σύµβασης για το διεθνές εµπόριο αγρίων ειδών πανίδος και χλωρίδος που απειλούνται µε εξαφάνιση (C.I.T.E.S.)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5578, τόµ. Η’, σ. 6223.
ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά µε την απόδραση Αλβανού εµπόρου ναρκωτικών, από την αίθουσα του Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί των
ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου των
νοµικών διατάξεων που αφορούν στην πρόληψη της διάδοσης των ναρκωτικών, την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου, την θεραπεία και την ένταξη στην κοινωνία εξαρτηµένων από ναρκωτικά προσώπων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Μ. Δαµανάκη, Σ. Βούγιας, Π. Τατούλης, Φ. Κουβέλης, Στ. Μπένος). τόµ. Ζ’, σ. 5543.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Έναρξη εργασιών του Σώµατος της Συνόδου Β’. (Έναρξη). τόµ. Α’, σ. 1.
Ανακοινώνεται Προεδρικό Διάταγµα, σχετικά µε τη λήξη
εργασιών της Α’ Συνόδου της Βουλής της Ι’ Περιόδου.
(Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας). τόµ. Α’, σ. 1, 2.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την Αµυντική Στρατηγική Αναθεώρησης των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α’, σ. 89.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διαδικασίες της προµήθειας 24
επιθετικών ελικοπτέρων (APPACHE) κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1619.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση –
Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2191, τόµ. Δ’, σ. 2900,
2948, 2980, 3022, 3102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών
των ενόπλων δυνάµεων. τόµ. Ε’, σ. 3749.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Σύµβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της
παραγωγής και της διακίνησης ναρκών, κατά του προσωπικού και για την καταστροφή τους». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
3884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µετην κατάργηση της 15ης Ταξιαρχίας
στην Καστοριά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6197.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 14, 40, 62,
103.
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση του µαθήµατος της χηµείας στα λύκεια κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5575.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη µείωση των ελληνικών εξαγωγών κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6642.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
και 121 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για τη διερεύνηση των
αναφερόµενων στη µε αριθµό 2728/27.8.2001 δικογραφία
για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών
Αθηνών. τόµ. Β’, σ. 1579.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Ν.Δ. και 121 Βουλευτών του Κόµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση
των
όσων
εκτίθενται
στην
υπ.αρ.
53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 ππαρ. 2
εδάφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας
Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1916.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το 1990 έως την 9η Απριλίου 2000. τόµ. Δ’, σ. 3085.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, µε αντικείµενο «τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας από το 1990 ως τις 9-4-2000». τόµ.
Ε’, σ. 3516.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος
αντιβαλλιστικών πυραύλων από την Τουρκία. τόµ. ΣΤ’, σ.
4717.
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος, την οικονοµική ενίσχυση για την εφαρµογή της µεθόδου της τεκνοποίησης µε εξωσωµατική γονιµοποίηση κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1998.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχµής,
για την ενίσχυση της εξωτερικής και παροικιακής πολιτικής
του Υπουργείου. τόµ. Β’, σ. 1041.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης» πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Αριστεράς και
της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου σε επίπεδο Αρχηγών

Κοµµάτων. (Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 1751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4314, 4343.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την χορήγηση
των αδειών άσκησης επαγγέλµατος στους αποφοίτους βοηθούς νοσηλευτές του έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3790.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την κατάθεση στοιχείων για τις υπερτιµολογήσεις κόστους επενδύσεων που υπήχθησαν
στους νόµους 1892/90 και 2601/98. τόµ. Ε’, σ. 3864.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την προώθηση και αµοιβαία προστασία
των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262,
5020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4444, 5039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δαπανών
για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 244.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Σ. Τσιτουρίδης, Η. Καλλιώρας, Γ.
Τρυφωνίδης, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµης,
Α. Τσιπλάκος και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6446.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση προ Ηµερήσιας Διάταξης, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισµού της
Βουλής περί γενικευµένης συζήτησης Επερώτησης µε θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5495.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου, σχετικά µε την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Α. Βαρίνος, Γ. Δεικτάκης, Α. Παυλίδης, Ι. Χωµατάς, Μ. Βαρβιτσιώτης, Ν. Γκελεστάθης, Α. Νεράντζης και
Θ. Μπακογιάννη). τόµ. Ζ’, σ. 5726.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΚΚΕ: Σ. Στριφτάρης, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλη, Π. Κοσιώνης, Ο. Κολοζώφ, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β’, σ. 1527.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης:
«Σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης του Τουρισµού». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Λιάσκος, Π. Φουντουκίδου, Π. Πανα-

33
γιωτόπουλος, Μ. Βαρβιτσιώτης, Β. Πάππας, Α. Φλωρίνης,
Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός, Κ. Τσιπλάκης, Α. Παυλίδης, Σ.
Σπύρου, Ε. Πολύζος, Κ. Τασούλας, Α. Αγγελής, Η. Φωτιάδης, Β. Τσίπρας, Ι. Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Π. Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Γ’, σ.
1729.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ.Καραµπίνας, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Α. Αγγελής,
Γ. Βουλγαράκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Γ. Καρασµάνης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Κοντός, Γ. Κωνσταντόπουλος, Θ. Λεονταρίδης, Α. Λιάσκος, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Α.
Παυλίδης, Β. Πολύδωρας, Ι. Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης, Π.
Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Γ’, σ. 2005.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Λιάσκος, Π. Φουντουκίδου, Μ. Βαρβιτσιώτης, Α. Παυλίδης, Α.
Φλωρίνης, Σ. Σπύρου, Β. Πάππας, Π. Παναγιωτόπουλος,
Α. Κοντός, Κ. Τσιπλάκος, Ε. Μπασιάκος, Ε. Πολύζος, Κ.
Τασούλας, Α. Αγγελής, Η. Φωτιάδης, Β. Τσίπρας, Ι. Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Π. Ψωµιάδης
και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε’, σ. 3808.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία «SOFTEX». (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Σ. Παπαδόπουλος, Σ. Δαϊλάκης, Α. Νάκος, Π. Παναγιωτόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ν. Τσιαρτσιώνης, Β. Πολύδωρας, Α. Αγγελής, Γ. Βουλγαράκης, Σ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης,
Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Α. Λιάσκος, Ε. Μπασιάκος, Ι.
Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης, Π. Ψωµιάδης, Γ. Γαρουφαλιάς, Α.
Κατσιγιάννης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, Α.
Παυλίδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. ΣΤ’, σ. 4239.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ι. Παπαθανασίου, Π.
Παναγιωτόπουλος, Γ. Βουλγαράκης, Στ. Καλογιάννης, Π.
Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5179.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος, Γ. Καρασµάνης, Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Α. Αγγελής, Η. Φωτιάδης, Κ. Τσιπλάκης, Α. Νάκος, Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ν. Κατσαρός, Γ. Γαρουφαλιάς, Χ.
Ζώης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Χατζηγάκης,
Ν. Λέγκας, Α. Γιαννόπουλος, Α. Χειµάρας, Ηλ. Καλλιώρας,
Α. Τσιπλάκος, Γ. Σαλαγκούδης, Δ. Σιούφας, Σπ.Ταλιαδούρος). τόµ. Α’, σ. 130.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός,
Γ. Δεικτάκης, Σ. Καλαντζάκου, Α. Δαβάκης, Κ. Καραµπίνας, Α. Νάκος, Σ. Καλογιάννης, Α. Αγγελής, Γ. Καρασµάνης, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Σ. Παπαδόπουλος, Ν.
Τσιαρτσιώνης, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Ι. Λαµπρόπουλος, Π. Σκανδαλάκης, Π. Αδρακτάς, Ε. Παπανικολάου, Α.
Γιαννόπουλος, Α. Χειµάρας, Η. Καλλιώρας, Γ. Σαλαγκούδης, Π. Φουντουκίδου). τόµ. Α’, σ. 167.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχε-

τικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός,
Θ. Λεονταρίδης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ε. Πολύζος, Ε. Στυλιανίδης, Μ. Σαλµάς, Ν. Αγγελόπουλος, Αχ. Καραµανλής, Μ.
Κόλλια-Τσαρούχα, Ε. Χαϊτίδης, Κ. Τσιπλάκος, Γ. Καρασµάνης, Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Α. Γιαννόπουλος, Α.
Χειµάρας, Η. Καλλιώρας, Θ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Σιούφας, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, Μ. Χαλκίδης, Η.Φωτιάδης, Γ. Σαλαγκούδης). τόµ.
Α’, σ. 529.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Αγγελής, Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Η. Φωτιάδης, Θ. Λεονταρίδης,
Ι. Τζαµτζής, Γ. Καρασµάνης, Κ. Καραµπίνας, Α. Κοντός και
Κ. Τσιπλάκης). τόµ. Γ’, σ. 1973.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Παπαρήγα, Σ. Στριφτάρης, Ν. Γκαζής,
Λ. Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α.
Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας και Γ. Χουρµουζιάδης).
τόµ. Ε’, σ. 3418.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απορρόφηση και αξιοποίηση των κοινοτικών
κονδυλίων για τη στήριξη του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Τζαµτζής, Θ. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος,
Θ. Λεονταρίδης, Ε. Μπασιάκος, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής,
Π. Φουντουκίδου, Α. Νάκος, Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάννης, Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε’, σ. 3949.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα προβλήµατα των αγροτών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ε. Μπασιάκος, Γ. Καρασµάνης, Α. Αγγελής, Π. Φουντουκίδου και Κ. Καραµπίνας).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4662.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αξιοποίηση των υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι.
Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Σκρέκας, Γ. Δεικτάκης, Η.
Φωτιάδης, Θ. Λεονταρίδης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης, Α. Αγγελής, Π. Φουντουκίδου, Σ.Καλογιάννης, Κ. Τσιπλάκης, Η. Καλιώρας, Α. Χειµάρας, Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5579.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα θέµατα της δασικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάννης,
Α. Κατσιγιάννης, Ε. Μπασιάκος, Γ. Καρασµάνης, Η. Φωτιάδης, Ι. Τζαµτζής, Π. Φουντουκίδου, Α. Αγγελής, Α. Κοντός,
Θ. Λεονταρίδης, Σ. Παπαδόπουλος, Ε. Πολύζος και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5755.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. (Επερωτώντες Βουλευτές: Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Η. Φωτιάδης, Α.
Κοντός, Α. Αγγελής, Στ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ.
Καρασµάνης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ. Τσιπλάκης, Π. Φουντουκίδου, Γ. Γαρουφαλιάς, Ι. Λαµπρόπουλος, Γ. Δεικτάκης, Η. Καλλιώρας, Ν. Κατσαρός, Κ. Κιλτίδης, Ν. Λέγκας,
Ε. Πολύζος, Θ. Σκρέκας, Ε. Χαϊτίδης, Μ. Χαλκίδης, Α. Χειµάρας, Α. Ρεγκούζας, Ε. Μπασιάκος και Γ. Σαλαγκούδης).
τόµ. Η’, σ. 6200.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Πα-
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παδηµητρίου, Κ. Τασούλας, Α. Τσιπλάκος, Β. Κορκολόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Π. Φουντουκίδου και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Θ’, σ. 82.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Δηµόσιας
Τάξης, Εµπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση της
λαθροµετανάστευσης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χ. Μαρκογιαννάκης, Γ. Γαρουφαλλιάς, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας,
Α. Παπακώστα, Ι. Κεφαλογιάννης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι.
Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Ε. Πολύζος, Α. Δαβάκης, Θ.
Βασιλείου και Π. Παυλόπουλος). τόµ. Γ’, σ. 1696.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και
την αντιµετώπιση αιτηµάτων των αστυνοµικών και πυροσβεστών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χρ. Μαρκογιαννάκης, Θ.
Αναγνωστόπουλος, Α. Δαβάκης, Θ. Βασιλείου, Θ. Κατσίκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν.
Γκελεστάθης, Γ. Γαρουφαλιάς, Αικ. Παπακώστα, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας, Αρ. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος και Β. Πολύδωρας). τόµ. Δ’, σ. 3062.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. (Επερωτώντες
Βουλευτές της Ν.Δ.: Χ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Τασούλας, Α.
Δαβάκης, Αικ. Παπακώστα, Γ. Γαρουφαλιάς, Θ. Κατσίκης,
Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Κεφαλογιάννης, Ι. Λαµπρόπουλος, Αλ. Λυκουρέζος, Θ. Βασιλείου, Ε. Πολύζος, Α. Σπηλιωτόπουλος και Π. Παυλόπουλος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4796.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό δια του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Λυκουρέζος, Θ. Κατσίκης, Χ. Ζώης, Ζ.
Μακρή, Κ. Τσιπλάκης, Β. Τσίπρας, Γ. Τσούρνος, Π. Μαντούβαλος, Β. Πολύδωρας, Πρ. Παυλόπουλος, Ν. Γκελεστάθης). τόµ. Α’, σ. 565.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Ν. Κατσαρός, Α. Μπενάκη-Ψαρούδα, Α. Νεράντζης,
Χ. Μαρκογιαννάκης, Θ. Κατσίκης, Αλ. Λυκουρέζος, Χ. Ζώης, Ζ. Θεοφίλου-Μακρή, Γ. Τσούρνος, Κ. Τσιπλάκης, Β.
Τσίπρας, Π. Μαντούβαλος, Β. Πολύδωρας.). τόµ. Δ’, σ.
3269.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε τα Σωφρονιστικά Καταστήµατα. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Χ. Ζώης, Ν. Κατσαρός, Α. Λυκουρέζος, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Νεράντζης, Β. Πολύδωρας, Γ. Τσούρνος και Π. Μαντούβαλος). τόµ. ΣΤ’, σ.
4765.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τον εξοπλισµό των αεροσκαφών της πολεµικής Αεροπορίας µε το Σύστηµα Αυτοπροστασίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι.Βαρβιτσιώτης, Σ. Σπηλιωτόπουλος,
Λ.Λυµπερακίδης, Π. Καµµένος, Α. Φλωρίνης, Ν. Κορτσάρης και Ε. Στυλιανίδης). τόµ. Γ’, σ. 2211.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο
στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Σ. Ταλιαδούρος, Α. Σπηλιόπουλος, Σ. Καλαντζάκου, Γ. Γαρουφαλιάς, Μ. Χαλκίδης, Θ. Δηµοσχάκης,
Μ. Παπαδόπουλος, Γ. Καλός). τόµ. Α’, σ. 331.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ.Καλός, Μ. Χαλκίδης, Σ. Ταλιαδούρος, Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Β. Πάππας, Κ. Καρράς, Β. Τσίπρας και Θ. Δηµοσχάκης). τόµ. Ζ’, σ. 5214.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο και
την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ.Ταλιαδούρος, Μ. Λιάπης, Θ. Κασσίµης, Γ. Βλάχος,
Γ. Ορφανός και Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Θ’, σ. 225.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε την υποδοµή και τις συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Ι. Παπαθανασίου, Π.
Μελάς, Α. Νεράντζης, Γ. Βουλγαράκης, Ι. Χωµατάς, Α.
Παυλίδης και Γ. Σαλαγκούδης, Σ. Σπύρου, Κ. Τσιπλάκης).
τόµ. Β’, σ. 1328.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Μ. Βαρβιτσιώτης, Κ. Τσιπλάκης, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Α. Νεράντζης, Α. Βαρίνος, Ι. Παπαθανασίου, Σπ. Σπύρου, Γ. Καλός, Β. Μιχαλολιάκος, Α. Παυλίδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5309.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών
σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Θ. Μπακογιάννη,
Π. Μολυβιάτης, Ι. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Μ. Γιαννάκου, Σ. Δήµας, Σ. Καλαντζάκου, Π. Καµµένος, Α. Καραµανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Ν. Κορτσάρης, Μ. Λιάπης, Λ.
Λυµπερακίδης, Μ. Λιάπης, Γ. Παναγιωτόπουλος, Α. Παυλίδης, Π. Σκανδαλάκης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Σ. Στυλιανίδης,
Α. Φλωρίνης και Ε. Χαϊτίδης). τόµ. Γ’, σ. 2176.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους». (Επερωτώντες βουλευτές της Ν.Δ.: Γ. Γιακουµάτος, Σ. Σπύρου, Π. Αδρακτάς, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Α.
Μπούρας, Ν. Αγγελόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας, Γ. Καρασµάνης, Ν.
Κακλαµάνης). τόµ. Β’, σ. 1496.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου: Φ. Αµπατζόγλου, Α.
Ξηροτύρη, Π. Λαφαζάνης, Μ. Δαµανάκη, Φ. Κουβέλης, Ν.
Κωνσταντόπουλος). τόµ. Ε’, σ. 3916.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την Κοινωνική Ασφά-
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λιση. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Α. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ.
Στριφτάρης, Θ. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας και Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. ΣΤ’, σ. 4989.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία, τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και τις συντάξεις του
ΟΓΑ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος, Ν. Αγγελόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Γ. Καρασµάνης, Α. Ανδρεουλάκος,
Π. Αδρακτάς, Α. Μπούρας, Σ. Σπύρου, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας και Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Ζ’, σ. 5285.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Ι. Λαµπρόπουλος, Ε. Πολύζος, Κ. Τασούλας, Γ. Τσούρνος, Αθ. Δαβάκης, Θ. Βασιλείου, Θ. Κατσίκης, Αικ. Παπακώστα, Ιορ.
Τζαµτζής, Μ. Χαλκίδης, Στ. Δαϊλάκης, Θ. Λεονταρίδης και
Β. Πολύδωρας). τόµ. Ε’, σ. 3753.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ. Βασιλείου, Ι.
Λαµπρόπουλος, Ν. Λέγκας, Κ. Τασούλας, Α. Δαβάκης, Ε.
Πολύζος, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Χ. Ζώη, Γ. Τσούρνος, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Παπακώστα, Θ. Αναγνωστόπουλος και Β.
Πολύδωρας). τόµ. Ε’, σ. 4101.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.:
Δ. Σιούφας, Π. Παυλόπουλος, Ε. Μεϊµαράκης, Β. Πολύδωρας, Ι. Λαµπρόπουλος, Ε. Πολύζος, Θ. Αναγνωστόπουλος,
Θ. Βασιλείου, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Δαβάκης, Χ. Ζώης, Ν.
Κατσαρός, Θ. Κατσίκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Α. Νεράντζης, Α. Παπακώστα, Α. Σπηλιωτόπουλος,
Κ. Τασούλας, Γ. Τσούρνος, Ν. Αγγελόπουλος, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Β. Κορκολόπουλος, Θ. Λεονταρίδης, Χ.Μαρκογιαννάκης, Α.Μπούρας, Ε. Στυλιανίδης, Ι.
Τζαµτζής, Α. Φλωρίνης και Μ. Χαλκίδης). τόµ. Ι’, σ. 1402.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών: «Σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΔΕΚΟ)». (Επερώτωντες Βουλευτές: Α. Χειµάρας, Μ. Κόλλια, Α. Φλωρίνης,
Γ. Ορφανός, Κ. Κιλτίδης, Ν. Αγγελόπουλος, Π. Μαντούβαλος, Ν. Κακλαµάνης και Ν. Γκελεστάθης). τόµ. Β’, σ. 1296.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την ρύθµιση των οφειλών προς τις
τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».(Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Γ. Παναγιωτόπουλος, Α. Παυλίδης, Δ. Κωστόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Γ. Καρασµάνης,
Π. Φουντουκίδου, Α. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Μπασιάκος, Α. Ρεγκούζας, Γ. Τρυφωνίδης, Η. Καλλιώρας, Γ. Αλογοσκούφης, Δ. Σιούφας).
τόµ. Β’, σ.1108 .

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Μ. Έβερτ, Ν. Νικολόπουλος, Αδ. Ρεγκούζας,
Θ. Κασσίµης, Η. Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης, Στ. Δήµας, Γ. Καλαντζής, Αχ.
Καραµανλής, Σ. Κούβελας, Δ. Κωστόπουλος, Ν. Λέγκας, Ε.
Μεϊµαράκης, Ελ. Παπαδηµητρίου, Γ. Τρυφωνίδης, Α. Τσιπλάκος και Σ. Τσιτουρίδης.) τόµ. Δ’, σ. 3303.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Καλογιάννης, Ν. Λέγκας, Θ.
Κασσίµης και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε’, σ. 3728.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το ολοκληρωµένο πληροφορικό
σύστηµα φορολογίας «TAXIS». (Επερωτώντες Βουλευτές:
Α. Ρεγκούζας, Ν. Νικολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Θ.
Σκρέκας, Η. Καλλιώρας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Θ. Κασσίµης, Ι. Παπαθανασίου, Α. Νάκος, Χ. Ζώης, Σ. Δαϊλάκης,
Γ. Καρασµάνης, Μ. Γιαννάκου, Α. Παπαληγούρας, Γ. Αλογοσκούφης, Σ. Τσιτουρίδης και Γ. Τριφωνίδης). τόµ. ΣΤ’,
σ. 4274.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού
Φ.Π.Α. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Α. Ρεγκούζας,
Ν. Νικολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Η. Καλλιώρας, Θ.
Κασσίµης, Σ. Τσιτουρίδης, Θ. Σκρέκας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Τρυφωνίδης, Ν. Λέγκας και
Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ζ’, σ. 5469.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις εξελίξεις στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Τρυφωνίδης, Ν. Λέγκας και
Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6182.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Σ. Τσιτουρίδης, Η. Καλλιώρας, Γ.
Τρυφωνίδης, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµης,
Α. Τσιπλάκος και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6446.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας καθώς και
την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Τζέκης, Ν. Γκατζής, Λ.
Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α.
Σκυλλάκος, Σπ. Στριφτάρης, Δ. Τσιόγκας και Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Ι’, σ. 992.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το δηµόσιο έργο. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Γ. Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνης,
Φ. Κουβέλης και Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ’, σ. 2469.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την οικοδοµή της πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
στην Οία-Σαντορίνης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Τρυφω-

36
νίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Ν. Κατσαρός, Ι. Λαµπρόπουλος, Α.
Ανδρεουλάκος, Σ. Καλογιάννης, Γ. Αλογοσκούφης, Α.
Μπέζας, Ε. Χαϊτίδης, Α. Τσιπλάκης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Α. Ρεγκούζας και Η. Καλλιώρας). τόµ. Ε’, σ. 3594.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Θ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Χατζηγάκης, Αθ. Νάκος, Σπ. Ταλιαδούρος, Θ. Σκρέκας, Γ. Γαρουφαλιάς, Χ. Ζώης, Νικ. Λέγκας, Ζ. Μακρή, Σ. Τσιτουρίδης και Δ. Σιούφας). τόµ. Ε’, σ. 3840.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και
της Προόδου: Ν. Κωνσταντόπουλος, Γ. Αµπατζόγλου, Α.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Μ. Δαµανάκη, Φ.
Κουβέλης). τόµ. Ζ’, σ. 5611.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΤΕΡΠΣ) των Δήµων της Θεσσαλονίκης. (Επερωτών Βουλευτής της Ν.Δηµοκρατίας: Σ. Κούβελας). τόµ. Η’, σ. 5941.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δηµοκρατίας:
Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης,
Α. Κατσιγιάννης, Β. Κορκολόπουλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Μ. Κεφαλογιάννης). τόµ. Η’, σ.
5944.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε θέµατα
περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των πολιτών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Τρυφωνίδης, Α.
Μπέζας, Ε. Παπαδηµητρίου, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Καλογιάννης, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Η. Καλλιώρας, Θ.
Σκρέκας και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6466.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Σ.
Δαϊλάκης, Γ. Τρυφωνίδης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α. Κατσιγιάννης, Β. Κορκολόπουλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος και Εµµ. Κεφαλογιάννης). τόµ. Ε’,
σ. 4133.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την κατάσταση της δηµόσιας υγείας.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Π. Μελάς, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ι. Χωµατάς, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Α. Ανδρεουλάκος, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α’, σ. 779.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο
διακίνησής τους κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Χωµατάς, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Ε. Παπανικολάου, Σ. Σπύρου και

Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Δ’, σ. 2869.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ.
Κωνσταντόπουλος, Μ. Γιαννάκου, Κ. Κιλτίδης, Π. Τατούλης, Β. Μιχαλολιάκος, Ι. Χωµατάς, Α. Γιαννόπουλος, Π.
Μελάς, Ν. Κορτσάρης, Γ. Γιακουµάτος, Ε. Παπανικολάου,
Σ. Σπύρου, Π. Μαντούβαλος, Ν. Αγγελόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Σαλµάς, Δ. Σιούφας και Ν. Κακλαµάνης). τόµ.
Ε’, σ. 3620.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στην µνήµη των αγωνιστών. τόµ. Β’, σ.
1491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις θέσεις του Υπουργείου στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου από τον Έλληνα πρέσβη στην Αυστραλία. τόµ. Ζ’, σ.
5304.
Συζήτηση για την 28η επέτειο της αποκατάστασης της Δηµοκρατίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. τόµ. Θ’, σ. 299.
Μνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής επίθεσης
της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
τόµ. Ι’, σ. 919.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος
και στους δύο συζύγους, του πολυτεκνικού επιδόµατος στις
πολύτεκνες µητέρες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1490.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση τροπολογίας για την καταβολή επιδόµατος
στους εργαζόµενους ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΚΗΥΚΥ. (Συζήτηση). τόµ.
Γ’, σ. 2455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την χορήγηση του εξωιδρυµατικού επιδόµατος σε όλους τους παραπληγικούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3706.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σχετικά µε την ακτοπλοϊκή κάλυψη της
γραµµής Πειραιά-Κυθήρων-Αντικυθήρων-Κρήτης κ.λπ».
τόµ. Β’, σ. 1250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους τοµατοπαραγωγούς του Νοµού Ηλείας κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης Πετρελαίου, στο εισόδηµα των καπνοπαραγωγών που προέρχεται από τις επιδοτήσεις. τόµ. Ε’, σ.
3834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδας
(ΠΑΣΕΓΕΣ), να επιβαρύνει µε τα έξοδα διαχείρησης των επιδοτήσεων τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-
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γίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιδοτηθεί
ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. ΣΤ’, σ.
4984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιβάρυνση των παραγωγών µε τα έξοδα επεξεργασίας των στοιχείων του ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης των επιδοτήσεων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για αναδροµική εφαρµογή της απόφασης που άλλαξε τα κριτήρια των
επιδοτουµένων ποσοτήτων ελαιολάδου. τόµ. Ι’, σ. 827.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ’Ι’ΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου ως προς τον ύψος επιδότησης του ελαιολάδου για την παραγωγή της περιόδου 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία αφορά την περικοπή επιδοτήσεων για τα καπνά. τόµ.
Α’, σ. 657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σιτοκαλλιεργητές κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος
των βαµβακοπαραγωγών. τόµ. Β’, σ. 1385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Μιλτιάδη Έβερτ, σχετικά µε τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη µείωση του κόστους της
αγροτικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής της προκαταβολής στους ελαιοπαραγωγούς για τις επιδοτήσεις της εσοδείας του 2000 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διαδικασία καταβολής και τον προσδιορισµό της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 20002001 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης του ελαιολάδου. τόµ. Γ’, σ. 1721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους ροδακινοπαραγωγούς. τόµ. Γ’, σ. 1881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες για την καταβολή της επιδότησης του ελαιόλαδου, εσοδείας 2000-2001. τόµ. Γ’, σ.
1968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους πορτοκαλοπαραγωγούς του Νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση της προκαταβολής της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 2000-2001. τόµ. Γ’,
σ. 2418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες για τον απολογισµό της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 2001-2002. τόµ. Γ’, σ.
2421.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιδοτήσει
όλη την παραχθείσα ποσότητα βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 2465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου στους παραγωγούς του Νοµού Χανίων.
τόµ. Ε’, σ. 3788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής Πελασγίας Φθιώτιδος. τόµ. Ε’, σ.
4049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των βαµβακοπαραγωγών. τόµ. Ζ’, σ. 5277.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. (Επερωτώντες Βουλευτές: Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Η. Φωτιάδης, Α.
Κοντός, Α. Αγγελής, Στ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ.
Καρασµάνης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ. Τσιπλάκης, Π. Φουντουκίδου, Γ. Γαρουφαλιάς, Ι. Λαµπρόπουλος, Γ. Δεικτάκης, Η. Καλλιώρας, Ν. Κατσαρός, Κ. Κιλτίδης, Ν. Λέγκας,
Ε. Πολύζος, Θ. Σκρέκας, Ε. Χαϊτίδης, Μ. Χαλκίδης, Α. Χειµάρας, Α. Ρεγκούζας, Ε. Μπασιάκος και Γ. Σαλαγκούδης).
τόµ. Η’, σ. 6200.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εκχώρηση ποσοστών από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγροκτηνοτρόφοι, για την εξόφληση δανείων προς την ΑΤΕ κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3372.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΟΚ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός,
Θ. Λεονταρίδης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ε. Πολύζος, Ε. Στυλιανίδης, Μ. Σαλµάς, Ν. Αγγελόπουλος, Αχ. Καραµανλής, Μ.
Κόλλια-Τσαρούχα, Ε. Χαϊτίδης, Κ. Τσιπλάκος, Γ. Καρασµάνης, Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Α. Γιαννόπουλος, Α.
Χειµάρας, Η. Καλλιώρας, Θ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Σιούφας, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, Μ. Χαλκίδης, Η.Φωτιάδης, Γ. Σαλαγκούδης). τόµ.
Α’, σ. 529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων
στους κτηνοτρόφους και δασεργάτες κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιστροφή της εισφοράς που πλήρωσαν
στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι
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βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Η’, σ. 6441.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών. τόµ. Β’, σ. 1288.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΒΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χορήγηση των πιστοποιητικών διαφάνειας στις επιχειρήσεις για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4760.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 3106, 3154, 3231, 3328, τόµ. Ε’, σ. 3468,
3471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4634.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Σβίλερ.
τόµ. Α’, σ. 101.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές Έλληνες από το Σίδνεϋ της Αυστραλίας. τόµ. Α’, σ. 247.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν έξι µαθητές από το Πειραµατικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής.
τόµ. Α’, σ. 417.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές και ένας καθηγητής του Κολεγίου Άγιος Βενεδικτίνος
του Πανεπιστηµίου Άγιος Ιωάννης της πολιτείας Μινεσότα
των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. τόµ. Α’, σ. 471.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης και από το Γυµνάσιο Πέπλου του Νοµού Έβρου. τόµ. Α’, σ. 531, 541.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Αιγάλεω Αττικής.
τόµ. Α’, σ. 677.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν 130
ανθυπασπιστές, άνδρες και γυναίκες του Πολεµικού Ναυτικού του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκα. τόµ. Β’, σ. 1247.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές και µαθήτριες από το Ενιαίο Λύκειο Μαλλίων Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Β’, σ. 1290.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν οµάδα
27 γυναίκων από τον Ελληνικό Οργανισµό Κοινωνικής
Φροντίδας, τοµέας ΚΕΦΟ Ξάνθης και τοµέας ΚΕΦΟ Δροσερού Ξάνθης. τόµ. Β’, σ. 1458.
Ανακοινώνεται ότι την συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Αυγουλέα-Λιναρδάτου Αθήνας και
από το Γυµνάσιο Νέας Καλλίστης και Νέου Σιδηροχωρίου
του Νοµού Κοµοτηνής. τόµ. Γ’, σ. 1691, 1695.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν άνδρες και γυναίκες από το 1ο ΚΑΠΗ Συκεών Θεσσαλονί-

κης. τόµ. Γ’, σ. 1779.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές της Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου
και µέλη της Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Ένωσης για
Ατλαντική και Ευρωπαϊκή συνεργασία. τόµ. Γ’, σ. 1879,
1895.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων. τόµ. Γ’, σ. 1914,
1921.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές της σχολής Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
τόµ. Γ’, σ. 2009.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές του Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Καλαµακίου, του
Γυµνασίου Μονεµβασιάς Λακωνίας, του Γυµνασίου Κύµης
Εύβοιας και του 17ου Γυµνασίου Περιστερίου. τόµ. Γ’, σ.
2072, 2077, 2082, 2087, 2093, 2105.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν 46
Βουλευτές 5 Κοινοβουλευτικών Αντιπροσωπειών από τα
Κοινοβούλια Αλβανίας, Ρουµανίας, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Χρυσοστόµου Σµύρνης Αθηνών, από το Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» Κορίνθου, από το Δηµοτικό Σχολείο Άσου
Κορινθίας και από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης. τόµ.
Γ’, σ. 2116, 2125, 2129, 2132, 2142.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του Ραλλείου Δηµοτικού Σχολείου Πειραιά, του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Μοσχάτου της Αθήνας και του Ε’ Λυκείου
της Νέας Ιωνίας Αττικής. τόµ. Γ’, σ. 2175, 2186, 2192.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν παιδιά
από το Σύλλογο «Το χαµόγελο του παιδιού». τόµ. Γ’, σ.
2205.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές της Σχολής Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και
ο Διοικητής της Σχολής. τόµ. Γ’, σ. 2362.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν υπάλληλοι των Κοινοβουλίων Κύπρου, Σλοβακίας και Πολωνίας, µαθητές από τα «Εκπαιδευτήρια Δούκα» και από το 1ο
Ενιαίο Λύκειο Περάµατος Αττικής. τόµ. Γ’, σ. 2397, 2400,
2404, 2405.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, από το 1ο
Γυµνάσιο Αµαρουσίου και από το 2ο Γυµνάσιο Κορίνθου.
τόµ. Γ’, σ. 2424, 2432, 2439, 2449.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο µέσης εκπαίδευσης της Ρώσικης πρεσβείας στην Ελλάδα, από το 2ο Γυµνάσιο Βάρης Ανατολικής Αττικής, από το 2ο Γυµνάσιο Αίγινας και από το Δηµοτικό Σχολείο Βουνµάργου Ηλείας. τόµ. Γ’, σ. 2470, 2477,
2479, 2486.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής Αθηνών.
τόµ. Δ’, σ. 2550.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Γλυφάδας και φοιτητές της ΠΑΣΠ
Νοµικής Αθηνών. τόµ. Δ’, σ. 2599, 2609.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Βούλας, από το 5ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το Λύκειο Βέλου Κορινθίας και από το 4ο Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ. Δ’, σ. 2656, 2663, 2667, 2671,
2675.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Δηµοκρατίας της Κορέας
και ο Πρέσβης. τόµ. Δ’, σ. 2736.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Άργους. τόµ. Δ’, σ. 3037, 3045.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Περιστερίου, από το 1ο Γυµνάσιο
Άνω Λιοσίων Δυτικής Αττικής, από το Γυµνάσιο Σαππών
Ροδόπης και από το Γυµνάσιο Αµβριακής του Νοµού Φθιώτιδας. τόµ. Δ’, σ. 3057, 3066, 3071, 3072, 3077.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρκολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αγίας Βαρβάρας. τόµ. Δ’, σ. 3107,
3113.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γ’ Γυµνάσιο Νέου Ηρακλείου Αττικής, το Γ’ Γυµνάσιο Μοσχάτου, το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Ριζόµυλου Νοµού Μαγνησίας και από το
5ο Δηµόσιο Σχολείο Φερρών Μαγνησίας. τόµ. Δ’, σ. 3198,
3202, 3209, 3212.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου του νοµού Αττικής, από το Δηµοτικό Σχολείο Χατζηβέη της Νέας Φιλαδέλφειας
του Ν. Αττικής, από το 2ο Δηµοτικό Λύκειο Μεγάρων Νοµού Αττικής, από το Γυµνάσιο Παλαιού Ψυχικού, από το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Άργους και από το Λύκειο Βελεστίνου
Νοµού Μαγνησίας. τόµ. Δ’, σ. 3223, 3226, 3231, 3236,
3252, 3253.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα δηµοτικά σχολεία 33ο και 78ο Αθηνών, το 14ο
Γυµνάσιο Πειραιώς και από το 3ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων Αττικής. τόµ. Δ’, σ. 3271, 3273, 3280.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Λαϊκού Πανεπιστηµίου Αγίας Παρασκευής Αττικής.
τόµ. Δ’, σ. 3311.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς, από το Λύκειο της Ελληνογαλλικής Σχολής Άγιος Ιωσήφ και από το 4ο Γυµνάσιο
Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3350, 3357, 3361.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου Νοµού Αττικής, από
το 18ο και το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, από το
13ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου και από το Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. Ε’, σ. 3373, 3380, 3384.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
«Διαµαντοπούλου» και από το 2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Ε’, σ. 3401, 3404.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Πειραιά και από το 1ο Εσωτερικό
Γυµνάσιο Πειραιά. τόµ. Ε’, σ. 3419, 3426.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φίλοι
επισκέπτες από το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων του Δήµου Περιστερίου και µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Δάφνης Αθηνών. τόµ. Ε’, σ. 3446, 3449.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το Κέντρο Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Νέου Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3480.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Αµερικάνικο Κολλέγιο, Γυµνάσιο Αθήνας, από
το 5ο Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής, το 3ο Λύκειο Αµαρουσίου, αξιωµατικοί από τη Σχολή Πολέµου της Αεροπορίας,
µαθητές από το 16ο Γυµνάσιο Περιστερίου, από το Γυµνάσιο Πελοπίου Ηλείας, από το 7ο Γυµνάσιο Πειραιά, από το

Γυµνάσιο Βάρδας Ηλείας και από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού. τόµ. Ε’, σ. 3518, 3524, 3527, 3530, 3531,
3559, 3563, 3570, 3576.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β’ Γυµνάσιο της Αγίας Παρασκευής, από το 2ο
Λύκειο Πειραιά και από το 20ο Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ.
Ε’, σ. 3591, 3596, 3603.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ΤΕΕ Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3618, 3627.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων Περιστερίου, από την Ένωση Ελληνίδων Παλαιού Φαλήρου,
µαθητές από το 1ο Τµήµα του 3ου Εσπερινού ΤΕΕ της Νέας
Φιλαδέλφειας και από το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Νέας Φιλαδέλφειας. τόµ. Ε’, σ. 3648, 3650,
3658, 3660.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Ικάρων, ο Πρέσβης του Καναδά και
τρείς Καναδοί Διπλωµάτες, µαθητές από το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Αιγάλεω και µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης. τόµ. Ε’, σ. 3682, 3688, 3692.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Σαλαµίνας Πειραιά και από το Βαρβάκειο
Ενιαίο Λύκειο Ψυχικού. τόµ. Ε’, σ. 3726, 3739.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Εδέσσης και από το Εσπερινό Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου. τόµ. Ε’, σ. 3754, 3765.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Πρώτο Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων
Περιστερίου. τόµ. Ε’, σ. 3776.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες από το Γαλάτσι, από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, από το 4ο Λύκειο Κερατσινίου και από το 2ο
Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3884, 3887, 3893, 3897.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Μαράσλειο, το 3ο Γυµνάσιο Πετρούπολης του
Νοµού Αττικής, φοιτητές µεταπτυχιακών σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και µαθητές από το Λύκειο Γιάννουλη
Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3910, 3918, 3924, 3925.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες του ΟΑΕΔ Γαλατσίου, από το 5ο και 10ο
Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, Αµερικανοί φοιτητές
από το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών, µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Πειραιά, το Γυµνάσιο
και το Λύκειο Τσαγκαράδας Μαγνησίας και το Πειραµατικό
Γυµνάσιο Τρίπολης. τόµ. Ε’, σ. 3982, 3985, 3987, 3992,
3997, 4006.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν εκπαιδευτικοί από το Μαράσλειο Διδασκαλείο, µαθητές από το
14ο και το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, από
το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες του ΟΑΕΔ Γαλατσίου, από το Λύκειο Γαλλικής
Σχολής Πειραιά, Άγιος Παύλος, από το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνησίας, από το Δηµοτικό Σχολείο Αγριάς Μαγνησίας και
µαθητές από το Γυµνάσιο Κυπαρισσίας του Νοµού Μεσσηνίας.τόµ. Ε’, σ. 4046, 4049, 4054, 4057, 4060, 4064,
4075, 4077.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Ε-
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πιστηµών, µαθητές από το Γυµνάσιο Αµφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας, από το 2ο Γυµνάσιο Τρικάλων και από το Γυµνάσιο Στεφανοβικείου Μαγνησίας. τόµ. Ε’, σ. 4104,
4109, 4113, 4116.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών και από το Εσπερινό Λύκειο του Αιγάλεω. τόµ. Ε’, σ. 4130, 4140.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Νοµού Αττικής, από το 41ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, από το 2ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης και από το 1ο Γυµνάσιο Μεσολογγίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4178, 4184,
4190, 4193.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείου Ιλίου του Ν. Αττικής. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4221.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Λύκειο Άρτας, από το Λύκειο Διάσελου Άρτας, από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής, από το 1ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας και από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4233, 4237, 4251,
4254.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Εσπερινό Λύκειο Αµπελοκήπων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4279.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές: από το 3ο Γυµνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, από το το 1ο
Γυµνάσιο Γαλατσίου, από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, από το 7ο Ενιαίο Λύκειο Περιστερίου, από το Μουσικό Λύκειο Ιλίου, από το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Πετρούπολης και από το 4ο Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4317, 4320, 4324, 4328, 4339, 4343.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Γυµνάσιο Αθηνών, πολιτικοί επιστήµονες από την Φιλανδία, µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο
Νίκαιας και από το Δηµοτικό Σχολείου Κυρακίου Βοιωτίας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4358, 4361, 4362, 4364.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ε’ Γυµνάσιου Κορυδαλλού και από το Εσπερινό
Γυµνάσιο και Λύκειο Λιβαδειάς Βοιωτίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4418, 4419, 4420.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος, από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Σµύρνης, από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας, από το 1ο Γυµνάσιο Ερµούπολης Σύρου,
από το 4ο Γυµνάσιο Δάφνης και από το Ενιαίο Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4454, 4459, 4463, 4469,
4473.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γυµνάσιο Ι. Παναγιωτόπουλου. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4643.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Ζωγράφου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4666,
4669.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Γέρακα Αττικής, από το 5ο Γυµνάσιο Χανίων, αξιωµατικοί από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας και
µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης Αρκαδίας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4727, 4730, 4733, 4742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου, από το Ενιαίο Λύκειο Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης και από το 2ο

Γυµνάσιο Σοφάδων Καρδίτσας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4767, 4774,
4778.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4798.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές, από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, το Ιδιωτικό Γυµνάσιο «ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ», το Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας, το 1ο Ενιαίο Λύκειο Μεσσήνης Μεσσηνίας και από το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4918, 4921, 4933, 4944, 4948.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων της Νάουσας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4974.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, από το 1ο
Γυµνάσιο Λέρου, από το Β’ Δηµοτικό Σχολείο Χίου, από το
Βροντάδου Χίου και από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Κοζάνης.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4984, 4998, 4999, 5002, 5005.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β’ Εσπερινό ΤΕΕ Αγίου Δηµητρίου Αττικής. τόµ.
ΣΤ’, σ. 5066.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εσπερινό Γυµνάσιο των Θηβών. τόµ. Ζ’, σ.
5088.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Ενιαίο Λύκειο Περιστερίου Αττικής, το Γυµνάσιο Ματαράγκας Αιτωλοακαρνανίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας και από το Γυµνάσιο Παναιτωλίου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ’, σ. 5115, 5123, 5128, 5132.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθήνας, από το 1ο Γυµνάσιο Θήβας και από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου Κορινθίας. τόµ. Ζ’, σ. 5150, 5159, 5167.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής, από το
2ο Γυµνάσιο Αρσακείου Ψυχικού, από το 2ο Γυµνάσιο
Τυρνάβου Λάρισας και από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Καρδίτσας. τόµ. Ζ’, σ. 5176, 5183, 5189, 5195.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το ΚΑΠΗ Νευροκοπίου Δράµας. τόµ. Ζ’, σ.
5210.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής και από
το 4ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης. τόµ. Ζ’, σ. 5244, 5248.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Γαλατσίου. τόµ. Ζ’, σ. 5263.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης και από το Γυµνάσιο Περάµατος Μυλοποτάµου Ρεθύµνου. τόµ. Ζ’, σ.
5287, 5291.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Παντείου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ζ’, σ. 5306.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 20ο Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. Ζ’, σ. 5340.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βάρης, από το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Ζωγράφου, από το Δηµοτικό Σχολείο Ελληνογαλλικής Σχολής Ζαν ντ’ Αρκ, από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, από το Γυµνάσιο Νέου Φαλήρου, από το Δηµοτικό Σχολείο Ζαχάρεως Ηλείας και από το Δηµοτικό Σχολείο
Κυπαρισσίας Μεσσηνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5494, 5498, 5503,
5507, 5512, 5524.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, από το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Πεύκης, από το 109ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθηνών, από το 5ο Δηµοτικό Σχολείου Ασπροπύργου, από
το 43ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, από το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Κερατσινίου και από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου.
τόµ. Ζ’, σ. 5536, 5545, 5555, 5558.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, από το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Τοσίτσειο-Αρσάκειο Εκάλης, από το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίας Παρασκευής Αττικής, από το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Καλλιθέας, από το 32ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών,
από το 33ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών, από το Δηµοτικό
Σχολείο «Λαζαρίνας» Καρδίτσας, από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μεσολογγίου και από το Δηµοτικό Σχολείο Μύτικα.
τόµ. Ζ’, σ. 5572, 5578, 5581, 5591, 5597, 5600.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 100ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, από το
25ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και άτοµα από το Κέντρο Αποκατάστασης Ηλικιωµένων του Δήµου Κοζάνης.
τόµ. Ζ’, σ. 5610, 5613.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγάρων, από το 3ο και το
18ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, από το 11ο Δηµοτικό
Σχολείο Χίου, από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων,
από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, και από το 9ο και το
14ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου. τόµ. Ζ’, σ. 5688, 5694,
5703, 5709.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Αττικής,
από το 12 Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου Αττικής, από το
9ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, από το Δηµοτικό Σχολείο
Βραχνέικων Αχαΐας και από το 27ο και το 31ο Δηµοτικό
Σχολείο Βόλου. τόµ. Ζ’, σ. 5728, 5735, 5740.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν συµπολίτες µας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αστριτσίου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5756.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ανοιχτό Θεραπευτικό Κέντρο, από το Δηµοτικό
Σχολείο «Βυζάντιο», από το Β’ Δηµοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης Αθηνών και από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
τόµ. Ζ’, σ. 5880, 5882, 5920.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο και 7ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το Δηµοτικό Σχολείο Βαρύπετρου Χανίων και από το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Χανίων. τόµ. Η’, σ. 5940, 5954.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παλλήνης, το 58ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 44ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το
3ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών Αττικής, το Δηµοτικό
Σχολείο Παλαιάς Φώκαιας Αττικής, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Ανατολικής Αττικής, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, το 18ο και το 29ο Δηµοτικά Σχολεία Βόλου Μαγνησίας και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Βόλου Μαγνησίας. τόµ. Η’, σ. 6084, 6087, 6095, 6100,
6108, 6112.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πανεπιστηµίου EM LINE του SAINT PAUL της Μινεζότα, µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαρκόπουλου
Μεσογαίας Αττικής, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών Αττικής, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου, το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, το 5ο και το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου

Μαγνησίας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου και 16ο Δηµοτικό
Σχολείο Βόλου. τόµ. Η’, σ. 6120, 6125, 6129, 6137, 6141,
6153, 6156, 6169.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων «ΓΕΙΤΟΝΑ».
τόµ. Η’, σ. 6181, 6187.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο και 3ο Δηµοτικό Σχολείο Τοσίτσειο-Αρσάκειο
Εκάλης. τόµ. Η’, σ. 6375.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν 24 άτοµα από την ενορία Αγίου Ιωάννου Σερρών και φοιτητές
από το Πανεπιστήµιο Ελληνικών Σπουδών της Νέα Υόρκης. τόµ. Θ’, σ. 47, 51.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο κ. Χάουαρντ Πρωθυπουργός της Αυστραλίας. τόµ. Θ’, σ. 85.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές του Σχολείου Ανθυπασπιστών Ειδικοτήτων και Τεχνών του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκα. τόµ. Θ’, σ. 149.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές του Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Οργανισµού BEST του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. τόµ. Θ’, σ. 236.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν οµεγενείς Βουλευτές της Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισµού που διεξάγει την Δ’ Γενική Συνέλευσή της στην Αθήνα. τόµ. Θ’, σ. 335.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν πρόσκοποι από το 2ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Χίου. τόµ.
Θ’, σ. 636.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν εργαζόµενοι στον Τηλεπικοινωνικό Οργανισµό Ουγγαρίας. τόµ.
Θ’, σ. 652.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 40ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά. τόµ. Ι’, σ. 1410.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης Αττικής. τόµ.
Ι’, σ. 1396.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου και από το Δηµοτικό
Σχολείο Χιλιοµοδίου Κορινθίας. τόµ. Ι’, σ. 1464, 1469.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο και 5ο Δηµοτικό Σχολείο Πεύκης και από το
25ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας. τόµ. Ι’, σ. 1518, 1524.
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε την άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών, την κατάργηση του
Ν.330/1976 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 12.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για
τη συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Β’ Συνόδου της
Ι’ Περιόδου των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ.
Β’, σ. 1531.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συγκρότηση Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού. τόµ. Γ’, σ. 1720.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συγκρότηση Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Γ’, σ. 1720.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το 1990 έως την 9η Απριλίου 2000. τόµ. Δ’, σ. 3085.
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Ανακοινώνεται η συγκρότηση Επιτροπών Οικονοµικών
της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο
της Ι’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4451.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής και των συνεδριάσεων των
Διαρκών Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
σχετικά µε την καθυστέρηση κατάθεσης και ψήφισης στη
Βουλή του νόµου για τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα Ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6175.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την προώθηση των φορολογικών µεταρρυθµίσεων. τόµ. Β’, σ. 1523.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3761, 3762, 3978, 4013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Πρόνοιας σχετικά µε την ασφάλιση στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων των µερικώς απασχολουµένων
στην επιχείρηση «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-DIA» τόµ.
Ε’, σ. 3805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους απολυµένους της επιχείρησης
«ΜΙΝΙΟΝ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4790.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας καθώς και
την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Τζέκης, Ν. Γκατζής, Λ.
Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α.
Σκυλλάκος, Σπ. Στριφτάρης, Δ. Τσιόγκας και Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Ι’, σ. 992.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές
Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «ταµιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ.
1429, 1477, 1515.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των µικροβιοτεχνών από την περιοχή του
Μεταξουργείου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5144.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(βλ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΚΚΕ: Σ. Στριφτάρης, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλη, Π. Κοσιώνης, Ο. Κολοζώφ, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β’, σ. 1527.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπί-

ζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Μ. Έβερτ, Ν. Νικολόπουλος, Αδ. Ρεγκούζας,
Θ. Κασσίµης, Η. Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης, Στ. Δήµας, Γ. Καλαντζής, Αχ.
Καραµανλής, Σ. Κούβελας, Δ. Κωστόπουλος, Ν. Λέγκας, Ε.
Μεϊµαράκης, Ελ. Παπαδηµητρίου, Γ. Τρυφωνίδης, Α. Τσιπλάκος και Σ. Τσιτουρίδης.) τόµ. Δ’, σ. 3303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον προσδιορισµό του
τεκµαρτού φόρου προστιθέµενης αξίας στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, την αποπληρωµή τους σε δόσεις κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3787.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού
Φ.Π.Α. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Α. Ρεγκούζας,
Ν. Νικολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Η. Καλλιώρας, Θ.
Κασσίµης, Σ. Τσιτουρίδης, Θ. Σκρέκας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Τρυφωνίδης, Ν. Λέγκας και
Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ζ’, σ. 5469.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Μ. Έβερτ, Ν. Νικολόπουλος, Αδ. Ρεγκούζας,
Θ. Κασσίµης, Η. Καλλιώρας, Θ. Σκρέκας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Αλογοσκούφης, Στ. Δήµας, Γ. Καλαντζής, Αχ.
Καραµανλής, Σ. Κούβελας, Δ. Κωστόπουλος, Ν. Λέγκας, Ε.
Μεϊµαράκης, Ελ. Παπαδηµητρίου, Γ. Τρυφωνίδης, Α. Τσιπλάκος και Σ. Τσιτουρίδης.) τόµ. Δ’, σ. 3303.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 όλων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ. 811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β’, σ. 811.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µη κατάθεση των εγγραφών που αφορούν διαγωνισµούς, επιχορηγήσεις κ.λπ. της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 3778.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη µη καταβολή της
κρατικής επιχορήγησης προς τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
‘Υδρευσης και Αποχέτευσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3804.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης των εγγειοβελτιοτικών έργων του Νοµού
Άρτας. τόµ. Α’, σ. 774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προ την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την καθυστέρηση κατάθεσης του νοµοσχεδίου για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή των συπληρωµατικών έργων στο φράγµα
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Μπραµιακών Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5749.
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας στα εργοστάσια της εταιρίας «SOFTEX»
στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να αντιµετωπισθούν τα λειτουργικά προβλήµατα στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκοµείο Νίκαιας. τόµ. Α’, σ. 777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Λάρισας, την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την ανάκληση των παράνοµων απολύσεων εργαζόµενων στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να φέρει νοµοθετική ρύθµιση για το εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. τόµ. Β’, σ.
1440.
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 ΣΥΝ και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση).
τόµ. Γ’, σ. 1883.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την ανάθεση µέρους του ναυπηγικού και επισκευαστικού έργου του στόλου στη ζώνη Περάµατος. τόµ.
Ε’, σ. 3776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Πρόνοιας, σχετικά µε την ασφάλιση στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων των µερικώς απασχολουµένων
στην επιχείρηση «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-DIA» τόµ.
Ε’, σ. 3805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», την επίλυση των προβληµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4046.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. (Επερωτώντες Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας: Α. Παπαρήγα, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλλη, Α. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Σ.
Στριφτάρης, Θ. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας και Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. ΣΤ’, σ. 4989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την παύση λειτουργίας του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων, την καταβολή των οφειλοµένων στους
εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εκ νέου πώληση της χαρτοβιοµηχανίας «SOFTEX», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-

πτυξης σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης λευκόλιθου
ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, την ένταξή τους στο µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1423.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την επίλυση ζητηµάτων της Ένωσης Τεχνικών
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Β’, σ. 113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
καθαριότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Γ’, σ. 2423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας. τόµ. Ε’, σ. 3838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στα δύο ψυχιατρικά νοσοκοµεία της Αθήνας.
τόµ. Ε’, σ. 4096.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την λήψη των
αναγκαίων µέτρων τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόµενους στα έργα του Ολυµπιακού
Χωριού. τόµ. Θ’, σ. 324.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την έλλειψη στην αγορά πρωτοβάθµιου χειρωνακτικού δυναµικού εξειδικευµένου, βοηθητικού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3059.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την πώληση
των καταστηµάτων του καταναλωτικού συνεταιρισµού «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη λειτουργία
του τηλεοπτικού σταθµού «TEMPO» και του ραδιοφωνικού
σταθµού «PLANET», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6371.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος των κατοίκων
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του 1ου Συγκροτήµατος Πολυκατοικιών στο Αιγάλεω. τόµ.
Ε’, σ. 3723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σεισµοπαθών που διαµένουν
στις εργατικές κατοικίες του Αιγάλεω. τόµ. ΣΤ’, σ. 4757.
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να εφαρµόσει στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας τις διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής νοµοθεσίας, που ισχύει για
τους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. Β’, σ. 1525.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών εν υπηρεσία στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, τη διάλυση του µηχανισµού παρακολούθησης του συνδικαλιστικού κινήµατος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5456.
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών σε σύσκεψη εργατικών σωµατείων στον Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 128.
ΕΡΕΥΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εκµίσθωση δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης έκτασης στο Νοµό Κιλκίς για την εξόρυξη
χρυσού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4221.
ΕΡΕΥΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2192, 2312.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Πρ. Παυλόπουλο, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόµου κατά της διαπλοκής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Σ. Μάνο, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων για δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών για το κτηµατολόγιο. τόµ. Α’, σ. 124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Ε. Κεφαλογιάννη,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκλείσει µε
νοµοθετική ρύθµιση, τη συµµετοχή υπεράκτιων εταιρειών
σε δηµόσια έργα κρατικής προµήθειας κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Πρ. Παυλόπουλο σχετικά µε τα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την πρόσφατη βροχόπτωση, την αδυναµία στη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Μιλτιάδη Έβερτ σχετικά µε τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη µείωση του κόστους της

αγροτικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του ΣΥΝ κ. Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά
µε τις διαπραγµατεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα αγροτικά προϊόντα, τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου του παράνοµου τζόγου κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
(δια του Υπουργού Δικαιοσύνης) σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να διεκδικήσει τις γερµανικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο
σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την πάταξη
της διαφθοράς στη Δηµόσια Διοίκηση, την καλύτερη λειτουργία της κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Μιλτιάδη Έβερτ σχετικά µε την
πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού σε οµιλία του στην
Πέλλα, για δυνάµεις πολιτικής εκτροπής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4092.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλο σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού ως ανεξάρτητη αρχή, τη θέσπιση ανώτατου ορίου ανάληψης δηµοσίων προµηθειών από εταιρείες οµίλους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Σ.Σπηλιωτόπουλο
δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πρόσφατες κρίσεις στο Πολεµικό Ναυτικό, την παραίτηση του Αρχηγού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Έβερτ σχετικά µε τη λήψη
µέτρων πάταξης του φαινοµένου της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Π. Παυλόπουλο
σχετικά µε την καθυστέρηση ψήφισης των εκτελεστικών του
Συντάγµατος νόµων. τόµ. Ζ’, σ. 5174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
(δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης) από την Βουλευτή του Συνασπισµού, της Αριστεράς και της Προόδου, Μ. Δαµανάκη, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει τον «Συνήγορο του Παιδιού» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία
«Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ. Ζ’,
σ. 5572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από την Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για τη διάλυση
του µηχανισµού παρακολούθησης και υπονόµευσης του
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος που δρούν στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5573.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Δ. Σιούφα διά του
Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας για την πορεία της χώρας µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’, σ. 5936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
σχετικά µε την καθυστέρηση κατάθεσης και ψήφισης στη
Βουλή του νόµου για τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα Ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή Π. Παυλόπουλο, διά του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε την εµφάνιση Αλβανών οικονοµικών µεταναστών ως τουριστών στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού.
τόµ. Η’, σ. 6439.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου σχετικά µε τη θετική σκοπιµότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας µε τα νησιά του Αιγαίου µέσω των λιµανιών της Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 5177.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διάνοιξη ορυχείου της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Μακροπηγή Κοζάνης, τη µετεγκατάσταση του οικισµού σε άλλη περιοχή κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή υδροηλεκτρικής µονάδας
στη θέση Τέµενος του ποταµού Νέστου από ιδιώτες κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας στα εργοστάσια της εταιρίας «SOFTEX»
στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αθέτηση των υποχρεώσεων της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) για την προµήθεια
στύλων από τους δασικούς συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Β’, σ. 807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία, τοξική ουσία, που χρησιµοποιείται για τη λεύκανση εισαγόµενου τυριού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη θέσπιση κινήτρων για την εγκατάσταση ξενοδοχειακών µονάδων στους γειτονικούς µε την Αττική νοµούς, που θα καλύψουν τις ανάγκες των Ολυµπιακών
Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του
ν.2741/1999, που αφορά την απόκτηση του σήµατος του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) για όλα τα τουριστικά καταλύµµατα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατάργηση των προγραµµατικών
συµφωνιών σε ότι αφορά την εκτέλεση κατασκευαστικών
έργων. τόµ. Γ’, σ. 1727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος των νησιωτικών περιοχών. τόµ. Γ’, σ. 1875.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατάταξη των ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων σύµφωνα µε το
σύστηµα των κλειδιών. τόµ. Γ’, σ. 2001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των κηπευτικών
στην αγορά, τη διαµόρφωση συστήµατος διακίνησης κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Ανώτερη Τουριστική Σχολή Αγίου Νικολάου.
τόµ. Δ’, σ. 3299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διαρροή κλοφέν ή άλλης τοξικής ουσίας στο περιβάλλον µετά τις εκρήξεις στις εγκαταστάσεις
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε’, σ. 3617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Ε’, σ. 3748, τόµ. Ζ’, σ. 5753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χορήγηση άδειας επέκτασης του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
κατασκευή του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης, από
τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην πιθανή διαρροή κλοφέν, κατά την πυρκαγιά στον ατµοηλεκτρικό σταθµό της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, στον Άγιο Δηµήτριο Κοζάνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που κατέθεσε η εταιρεία «Μεταλλευτική Θράκη Α.Ε.» για τα χρυσωρυχεία των Σαπών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εκµίσθωση δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης έκτασης στο Νοµό Κιλκίς για την εξόρυξη
χρυσού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χορήγηση των πιστοποιητικών διαφάνειας στις επιχειρήσεις για τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης
του σήµατος λειτουργίας των ενοικιαζοµένων δωµατίων από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχεικά µε την ανάκληση της άδειας συνέχισης των
εργασιών εξόρυξης µεταλλευµάτων από την επιχείρηση
TVX GOLD στην Κοινότητα Στρατονίκης Χαλκιδικής. τόµ.
Ζ’, σ. 5269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εκ νέου πώληση της χαρτοβιοµηχανίας «SOFTEX», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αναθεώρηση της απόφασης για την
κατασκευή Κέντρου Διανοµής της Δηµόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισµού, εντός της οικιστικής ζώνης του Δήµου Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5537.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης λευκόλιθου
ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση αποθηκών καυσίµων
στην περιοχή της λιµνοθάλασσας Βάσοβα του Νοµού Καβάλας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το ωράριο των καταστηµάτων στις τουριστικές περιοχές. τόµ. Ζ’, σ. 5876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την άρση του περιορισµού της ίδρυσης
και επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σητείας Κρήτης. τόµ. Η’, σ. 6195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξυγίανσης του κυκλώµατος της αγοράς της πατάτας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα βρετανικών εφηµερίδων
και τηλεοπτικών εκποµπών, αναφερόµενα σε δυσφηµιστικές συκοφαντίες για την περιοχή Φαληράκι της Ρόδου, τις
επιπτώσεις στον τουρισµό κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προέγκριση εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή της Καρυστίας του Νοµού Ευβοίας. τόµ. Θ’, σ. 323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αλλαγή του προϊσταµένου του τοµέα
εµπορίας πελατών περιφερείας Νήσων, της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων
στο ηλεκτρικό δίκτυο της νοτίου Ελλάδας λόγω ανεπάρκειας των µονάδων παραγωγής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των παραγωγών και των επαγγελµατιών πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. Ι’, σ. 1512.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου ως προς το ύψος επιδότησης του Ελαιολάδου για την παραγωγή της περιόδου 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας. τόµ. Α’, σ. 127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από χαλαζόπτωση, αγρότες του Νοµού Καβάλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των µέτρων µετά τη διαπίστωση παραβάσεων στον κανονισµό 2078/92 που αφορά τις αγραναπαύσεις. τόµ. Α’, σ. 165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της ελληνικής καπνοπαραγωγής. τόµ. Α’, σ. 283.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδατικού ορίζοντα της πεδιάδας της επαρχίας Τροιζηνίας. τόµ. Α’, σ.
325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αλλαγή του Κανονισµού για την επιδότηση του βαµβακιού. τόµ. Α’, σ. 325-326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία της γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ», τη χρηµατοδότησή της από την Αγροτική Τράπεζα.
τόµ. Α’, σ. 418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των σταφιδοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ολοκλήρωση των ελέγχων και την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων για την καλλιέργεια βαµβακιού µε µεταλλαγµένο σπόρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία του καπνολογικού Ινστιτούτου
Ελλάδος. τόµ. Α’, σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της κρατικής βιοµηχανίας ξυλείας Καλαµπάκας. τόµ. Α’, σ. 526.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία αφορά την περικοπή επιδοτήσεων για τα καπνά. τόµ.
Α’, σ. 657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης των εγγειοβελτιοτικών έργων του Νοµού
Άρτας. τόµ. Α’, σ. 774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου
Κοινωνικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. τόµ. Β’, σ. 806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εκτός προδιαγραφών λειτουργία των ελληνικών σφαγείων, τη δηµιουργία νέων µε ένταξή τους στο
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Β’, σ. 810.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την χορήγηση των απαιτούµενων κονδυλίων για την ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης του
αρδευτικού έργου της Βίστριζας Φθιώτιδας. τόµ. Β’, σ. 992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για καθορισµό της τιµής ποσοτήτων σύσπορου βαµβακιού, που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια και είναι επιπλέον της ηρτηµένης. τόµ. Β’, σ. 1043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας
των ανθοκαλλιεργητών, τον έλεγχο στις εισαγωγές λουλουδιών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σιτοκαλλιεργητές κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο παρακράτησης της εισφοράς του
Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για τους βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Β’, σ. 1326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωρ-
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γίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος
των βαµβακοπαραγωγών. τόµ. Β’, σ. 1385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διακοπή παραλαβής βαµβακιού από τα
εκκοκκιστήρια της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ.
1387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αποζηµιώσει τους ελαιοπαραγωγούς της Λευκάδας για τις καταστροφές που υπέστησαν από την παρατεταµένη ξηρασία. τόµ.
Β’, σ. 1488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα κριτήρια για την κατανοµή των πιστώσεων πριµοδότησης, της πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών
έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο διενέργειας των κτηνιατρικών ελέγχων, τον αριθµό των γρήγορων τεστ στα σφαγεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν προστατευοµένης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ). τόµ. Γ’, σ.
1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής της προκαταβολής στους ελαιοπαραγωγούς για τις επιδοτήσεις της εσοδείας του 2000 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας
της πτηνοτροφίας από τον καταρροϊκό πυρετό στη νήσο Λέσβο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διαδικασία καταβολής και τον προσδιορισµό της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 20002001 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης του ελαιολάδου. τόµ. Γ’, σ. 1721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταβάλει
αποζηµίωση στους πληγέντες από τις υψηλές θερµοκρασίες
παραγωγούς φασολιών του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Γ’, σ.
1876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους ροδακινοπαραγωγούς. τόµ. Γ’, σ. 1881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες για την καταβολή της επιδότησης του ελαιόλαδου, εσοδείας 2000-2001. τόµ. Γ’, σ.
1968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της ανεπαρκούς αγροτικής παραγωγής και του εισοδήµατος. τόµ. Γ’, σ. 1971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους πορτοκαλοπαραγωγούς του Νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραλαβή του βαµβακιού από τα εκκοκ-

κιστήρια κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απώλεια κοινοτικών πόρων, τα οποία
προορίζονται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων. τόµ. Γ’, σ. 2400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση της προκαταβολής της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 2000-2001. τόµ. Γ’,
σ. 2418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις διαδικασίες για τον απολογισµό της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 2001-2002. τόµ. Γ’, σ.
2421.
Συζήτηση επικαίρων ερώτησεων προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
ανεξέλεγκτης διακίνησης φυσικού πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα µας, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιδοτήσει
όλη την παραχθείσα ποσότητα βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 2465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν στη φυτική και
ζωϊκή παραγωγή, από την πρόσφατη κακοκαιρία, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καταστροφές που προκλήθηκαν στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή από την πρόσφατη κακοκαιρία,
την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 3054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων εσπεριδοειδών και ανθοκαλλιεργητών στην επαρχία Τροιζηνίας. τόµ.
Δ’, σ. 3055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των διοικητικών προβληµάτων
του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις από τις
πρόσφατες καιρικές συνθήκες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις επιπτώσεις στην αλιεία από την εφαρµογή του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση
βενζινότρατας και ζαργανόδικτου. τόµ. Δ’, σ. 3097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της συνεταιριστικής γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ». τόµ. Δ’, σ. 3097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απαγόρευση του ψαρέµατος µε «τράτες»
στο Λακωνικό Κόλπο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εκχώρηση ποσοστών από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγροκτηνοτρόφοι, για την εξόφληση δανείων προς την ΑΤΕ κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κεντρικής Κρεαταγοράς. τόµ. Ε’,
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σ. 3374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή στους βαµβακοπαραγωγούς
του Νοµού Έβρου της τιµής του προϊόντος κατά τη συγκοµιδή κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον αποκλεισµό υποψηφίων από το πρόγραµµα νέων γεωργών στο Δήµο Αµφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε’, σ. 3591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από πυρκαγιές, ελαιοπαραγωγών της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής.
τόµ. Ε’, σ. 3710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους τοµατοπαραγωγούς του Νοµού Ηλείας κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έγκριση εγκατάστασης χοιροτροφικής
µονάδας της HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου στους παραγωγούς του Νοµού Χανίων.
τόµ. Ε’, σ. 3788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των θεσµικών και οικονοµικών
αιτηµάτων των γεωτεχνικών υπαλλήλων. τόµ. Ε’, σ. 3878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παραλαβή από τον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, όλων των αιτήσεων για
αποζηµιώσεις των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία αγροτών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δανειοδότηση των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα µε καλλιεργητικά δάνεια, λόγω των καταστροφών που υπέστησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.
τόµ. Ε’, σ. 3946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής Πελασγίας Φθιώτιδος. τόµ. Ε’, σ.
4049.
Συζήτηση επίκαρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 42 του
ν.2912/2001 για τις οφειλές των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα, την διαγραφή των πανωτοκίων κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 4128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδας
(ΠΑΣΕΓΕΣ), να επιβαρύνει µε τα έξοδα διαχείρησης των επιδοτήσεων τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη σχινοκαρπία ελαιοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στον
Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τον ορισµό ατοµικού πλαφόν, στην έκταση και στην παραγωγή του

βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων
αγροτικών συντάξεων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιδοτηθεί
ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. ΣΤ’, σ.
4984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιβολή προστίµων για οικοδόµηση σε
φερόµενες ως δασικές εκτάσεις στη νήσο Σαλαµίνα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 5017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών αποζηµιώσεων στους σταφιδοπαραγωγούς. τόµ. Ζ’, σ.
5208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την λήψη των αναγκαίων µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων
συντάξεων στους αγρότες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των βαµβακοπαραγωγών. τόµ. Ζ’, σ. 5277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιβάρυνση των παραγωγών µε τα έξοδα επεξεργασίας των στοιχείων του ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης των Επιδοτήσεων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών ενισχύσεων στους σταφιδοπαραγωγούς του Νοµού
Μεσσηνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποδοχή του αιτήµατος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, για την αναγκαιότητα αγοράς µικρών πυροσβεστικών οχηµάτων κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία των σφαγείων στα νησιά του
Αργοσαρωνικού. τόµ. Ζ’, σ. 5305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις παραβάσεις στη διαδικασία παράδοσης
του βαµβακιού, την παραποµπή των υπαιτίων στη Δικαιοσύνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις χιονοπτώσεις, του περασµένου Δεκεµβρίου και Ιανουαρίου αγροτών και πτηνοτρόφων του Νοµού Πιερίας. τόµ. Ζ’, σ.
5538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πρόσφατες βροχοπτώσεις αγροτών του Νοµού Τρικάλων,
την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή της
Φαρκαδόνος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την προώθηση και οργάνωση των βιολογι-
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κών καλλιεργειών στην περιφέρεια του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ.
5608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατασκευή φράγµατος στον ποταµό
Τσικνιά στη περιοχή Καλλονής Λέσβου. τόµ. Ζ’, σ. 5752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποπληρωµή των βαµβακοπαραγωγών
για τις ποσότητες βαµβακιού που παρέδωσαν κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των έκτακτων κτηνιάτρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση αιτηµάτων των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία σιτοπαραγωγών του Νοµού Ξάνθης. τόµ. Η’, σ.
6120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Η’, σ. 6121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών οπωροκηπευτικών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων
στους κτηνοτρόφους και δασεργάτες κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των αποζηµιώσεων για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγρότες του
Νοµού Κορινθίας από τις πυρκαγιές του 2000. τόµ. Η’, σ.
6376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιστροφή της εισφοράς που πλήρωσαν
στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι
βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Η’, σ. 6441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη µείωση των ελληνικών εξαγωγών κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση αγροτών της Θράκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της Θεσσαλικής πεδιάδας από
τη λίµνη Μέγδοβα. τόµ. Θ’, σ. 200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατασκευή φραγµάτων στον ποταµό
Πηνειό, στις περιοχές Αµυγδαλέας, Γυρτώνης και Τερψιθέας του Νοµού Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δαπανών
για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για αναδροµική εφαρµογή της απόφασης που άλλαξε τα κριτήρια των
επιδοτουµένων ποσοτήτων ελαιολάδου. τόµ. Ι’, σ. 827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων
βαµβακιού, τον καθορισµό τιµής για την φετεινή παραγω-

γή. τόµ. Ι’, σ. 960.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών σε σύσκεψη εργατικών σωµατείων στον Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα τσιγγάνου στο
Ζεφύρι, τη λήψη µέτρων σε ότι αφορά την εκπαίδευση των
αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να εφαρµόσει στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας τις διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής νοµοθεσίας, που ισχύει για
τους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. Β’, σ. 1525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα πρόσφατα επεισόδια µεταξύ φιλάθλων στον ηλεκτρικό σταθµό Ν. Φαλήρου. τόµ. Γ’, σ.
1725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχηµα
20χρονου Αλβανού και τη λήψη µέτρων για την πρόληψη
τέτοιων περιστατικών. τόµ. Γ’, σ. 1877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την αναδιοργάνωση των αστυνοµικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφερόµενες στις δραστηριότητες
του κουρδικού κόµµατος Ρ.Κ.Κ. τόµ. Ε’, σ. 3789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την καλύτερη αστυνόµευση των αγροτικών περιοχών, την επανασύσταση της Αγροφυλακής κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών εν υπηρεσία στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, τη διάλυση του µηχανισµού παρακολούθησης του συνδικαλιστικού κινήµατος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης
και αναβάθµισης των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο επεισόδιο µε τον τοξικοµανή στο κέντρο της Αθήνας, την επίθεση κατά της Πρωθυπουργικής κατοικίας και του Αστυνοµικού Τµήµατος Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία µονάδων της Αστυνοµίας στη περιοχή Στρατονίκης Χαλκιδικής όπου επεκτείνεται η πολυεθνική TVX GOLD κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάσχεση
του κύµατος των λαθροµεταναστών από την Τουρκία. τόµ.
Θ’, σ. 11.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
τη λαθροµετανάστευση κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 58.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις ανακρίσεις αξιωµατικών για τη
17Ν κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 202.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας. τόµ.
Γ’, σ. 1999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας στα σωφρονιστικά ιδρύµατα.
τόµ. Ε’, σ. 3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πάταξη της διαφθοράς στη Δηµόσια
Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπής για την εκπόνηση πανελλαδικού σχεδίου χωροταξικής κατανοµής των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την επίλυση του συνταξιοδοτικού των Δικαστικών Λειτουργών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την απόδραση Αλβανού Εµπόρου Ναρκωτικών, από την αίθουσα του Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την εξωτερική φρούρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4636.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη διαφθορά στο σωφρονιστικό σύστηµα.
τόµ. Η’, σ. 6122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ανέγερση νέων φυλακών στη Χαλκίδα. τόµ. Η’, σ. 6124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση του κατάδικου
Πήτερ Σένταµ από τις φυλακές Κορυδαλλού, τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ενίσχυσης του σωφρονιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να κατοχυρώσει αντικειµενικά µε νόµο, την ανεξαρτησία της Δικαστικής εξουσίας µε ορκοµωσία ενώπιον του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, µετά την προαγωγή τους από το Υπουργικό
Συµβούλιο όπως γίνεται µε την ηγεσία της Τράπεζας της
Ελλάδος. τόµ. Ι’, σ. 1388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πορεία των ερευνών για τη 17η Νοέµβρη. τόµ. Ι’, σ. 1510.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την Αµυντική Στρατηγική Αναθεώρησης των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α’, σ. 89.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε αιτήµατα των Αµερικανών για µέτρα θωράκισης
της αµερικάνικης βάσης στη Σούδα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
συγκροτήσει στρατιωτική δύναµη που θα τεθεί στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ για τις πολεµικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. τόµ. Β’, σ. 1206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις διαδικασίες της προµήθειας 24
επιθετικών ελικοπτέρων (APPACHE) κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1619.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις τουρκικές διεκδικήσεις στον εναέριο χώρο του Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ. 3371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών
των ενόπλων δυνάµεων. τόµ. Ε’, σ. 3749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος
αντιβαλλιστικών πυραύλων από την Τουρκία. τόµ. ΣΤ’, σ.
4717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου όσον αφορά το κλείσιµο του 9ου Συντάγµατος Πεζικού στην Καλαµάτα. τόµ. Ζ’, σ. 5605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την κατάργηση της 15ης Ταξιαρχίας
στην Καστοριά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο. τόµ. Η’, σ. 6372.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έγκαιρη επιλογή του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη
στελέχωση των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 58.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της στέγασης των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α’, σ. 88.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη δηµιουργία
Πανεπιστηµιακών Σχολών στη Μεσσηνία κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων των δηµοσίων σχολείων, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον
Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών, των ιατρικών σχολών από τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του Νοµού Κυκλάδων. τόµ.
Α’, σ. 468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έγκαιρη
διανοµή των σχολικών βιβλίων, την κάλυψη των αναγκών
σε εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια του Νοµού Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου η οποία αναγνωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως γνωστή θρησκεία µε την προσωνυµία «Χριστιανοί
Μάρτυρες του Ιεχωβά». τόµ. Β’, σ. 991.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αναθεωρήσει την εγκύκλιό του, βάσει
της οποίας δικαιούνται κατά τις εθνικές εορτές να κρατούν
την ελληνική σηµαία αριστούχοι αλλοδαποί µαθητές. τόµ.
Β’, σ. 1023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της σχολικής στέγης
στα δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ.
1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς στα
σχολεία των µαθητών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ελευσίνας. τόµ. Β’, σ. 1208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχιούχων ιατρικής των Πανεπιστηµίων του Εξωτερικού. τόµ. Β’, σ. 1246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης ως προς το εργασιακό καθεστώς και την ασφάλιση των καθαριστριών των δηµοσίων σχολείων. τόµ.
Β’, σ. 1287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών. τόµ. Β’, σ. 1288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη διδακτικών βιβλίων στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια. τόµ. Β’, σ. 1322.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία όλων των
βαθµίδων στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β’, σ. 1360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αµοιβών για τους εκπαιδευτικούς
των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ). τόµ. Β’, σ. 1386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την απαλλοτρίωση οικοπέδου στην περιοχή του Δήµου Πυλαίας, για
την ανέγερση σχολικών κτιρίων. τόµ. Β’, σ. 1388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να φέρει νοµοθετική ρύθµιση για το εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. τόµ. Β’, σ.
1440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους του Νοµού Χαλκιδικής για τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Β’,
σ. 1441.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πρόσληψη
των επιτυχόντων, πτυχιούχων οικονοµικών σχολών στον
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για το έτος 2002. τόµ. Β’, σ. 1621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την χρηµατοδότηση, για την κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου, των
Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ’, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στέγασης και των αιθουσών διδασκαλίας των φοιτητών των ΤΕΙ Πάτρας. τόµ. Γ’, σ. 1722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των λειτουργικών
προβληµάτων των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ). τόµ. Γ’, σ. 2173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στο Τ.Ε.Ε. Νεάπολης Λακωνίας.
τόµ. Γ’, σ. 2206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του Δηµοτικού Σχολείου της Φολεγάνδρου λόγω έλλειψης δασκάλου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντικατάσταση των σχολικών κτιρίων που είναι κατασκευασµένα µε
αµίαντο στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 2419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι των
Πανεπιστηµίων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυχίων τους. τόµ. Γ’, σ. 2420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή των ωροµισθίων εκπαιδευτών των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). τόµ. Γ’, σ.
2422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία του Νοµού Καβάλας. τόµ. Δ’, σ. 3298.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση των ελλείψεων
σε βιβλία και καθηγητές στο Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου.
τόµ. Δ’, σ. 3326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος Ολυµπιακής Εκπαίδευσης στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των Πανεπιστηµιακών κλινικών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε’, σ.
3398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου της Κω. τόµ. Ε’, σ. 3400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. τόµ. Ε’, σ.
3708.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Καισαριανής. τόµ. Ε’, σ. 3721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του Ράλλειου Λυκείου και Γυµνασίου στον Πειραιά. τόµ. Ε’, σ. 3704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την χορήγηση
των αδειών άσκησης επαγγέλµατος στους αποφοίτους βοηθούς νοσηλευτές του έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα ιδιωτικού σχολείου σε βάρος νηπίου 4 ετών, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
Πανεπιστηµίου στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγασης του Ιόνιου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε’, σ. 3947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν το 1ο και 2ο Τεχνικό
Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Άρτας (ΤΕΕ). τόµ. Ε’, σ.
4098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Σεισµολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου της
Πάτρας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εισαγωγή
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα παιδιών οµογενών από τη Βόρεια Ήπειρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διαγραφή
από τις Πανεπιστηµιακές Σχολές των Ελλήνων Οµογενών
από την Αλβανία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση χρηµατοδότησης προγραµµάτων του Υπουργείου, από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνώρισης τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ).
τόµ. ΣΤ’, σ. 5015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εκµάθηση
των ξένων γλωσσών στα σχολεία, τη χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατασκευή
νηπιαγωγείου στο δηµοτικό διαµέρισµα Μητρουσίου του

Δήµου Καπετάν Μητρούση Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 5267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να συµπεριληφθεί ο Νοµός Λασιθίου στις
προθέσεις για ίδρυση νέων σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ’, σ. 5276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναβάθµιση του µαθήµατος της χηµείας στα λύκεια κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
πανεπιστηµιακής σχολής στην Κόρινθο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ζ’, σ. 5874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του
διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Η’, σ. 5967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση παραρτήµατος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Πάτρας στο Αίγιο. τόµ. Η’, σ. 6180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επισηµάνσεις για ανακρίβειες και προσωπικές απόψεις στο νέο βιβλίο της ιστορίας που θα διανεµηθεί στους µαθητές της Γ’
Λυκείου το νέο σχολικό έτος. τόµ. Η’, σ. 6443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών κτιρίων και αιθουσών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πρόσφατη
απόφαση του Υπουργείου για την συνένωση των τµηµάτων
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών αιθουσών στο Δήµο Χορτιάτη του Νοµού Θεσσαλονίκης, τις κινητοποιήσεις των γονέων και µαθητών κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις απεργιακές
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, την ένταξή τους στο µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1423.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τις επιπτώσεις στον τουρισµό
µετά την τροµοκρατική επίθεση στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Α’, σ. 91.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να ανα-
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κληθεί η απόφαση εκχώρησης του κτιρίου του Ξενώνα της
εστίας Ναυτικών στην «Αθήνα 2004 Α.Ε». τόµ. Α’, σ. 522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας: «Σχετικά µε την ακτοπλοϊκή κάλυψη της
γραµµής Πειραιά-Κυθήρων-Αντικυθήρων-Κρήτης κ.λπ».
τόµ. Β’, σ. 1250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αναβάθµιση της εκπαίδευσης στις σχολές του Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τον καθορισµό της έδρας του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυτιλίας. τόµ.
Ε’, σ. 3415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση ολοκλήρωσης της κατασκευής του νέου λιµανιού της Καβάλας. τόµ.
Ε’, σ. 4045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λειτουργία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 5016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις των εισιτηρίων στα
επιβατικά ακτοπλοϊκά πλοία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του
Πειραιά µε τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα. τόµ. Ζ’, σ.
5458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης
για το ασφαλιστικό των ναυτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για αύξηση των συντάξεων
των ναυτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απολύσεις συνδικαλιστών
ναυτικών της πορθµειακής γραµµής Καβάλας-Θάσου κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των
Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε τον Πειραιά. τόµ. Η’, σ.
6641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών, την κατάργηση του
Ν.330/1976 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 12.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου
των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν την τροµοκρατία και το διεθνές οργανωµένο έγκληµα. τόµ. Α’, σ.
465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχµής,
για την ενίσχυση της εξωτερικής και παροικιακής πολιτικής
του Υπουργείου. τόµ. Β’, σ. 1041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτε-

ρικών σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Β’, σ. 1294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Αµερικανού Πρεσβευτή Τόµας Νάιλς, για το θέµα της τροµοκρατίας στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατάργηση της θαλάσσιας συνοριακής γραµµής Ελλάδος-Τουρκίας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την απάλειψη των θαλασσίων συνόρων,
Ελλάδας-Τουρκίας από τους νέους ψηφιακούς χάρτες της
αµερικανικής χαρτογραφικής υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού ιδρύµατος
πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της χώρας µας µε
την Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 4099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την παύση λειτουργίας του κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων, την καταβολή των οφειλοµένων στους
εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης όσον αφορά την προώθηση ψηφίσµατος από µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής καταδίκης της Κούβας, για
δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις του Υπουργείου στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου από τον Έλληνα πρέσβη στην Αυστραλία. τόµ. Ζ’, σ.
5304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκθεση που δόθηκε στη δηµοσιότητα
από πλευράς Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, όπου ασκείται κριτική της δηµόσιας ζωής της χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αποδοχή από µέρους της Ελλάδος της
µετονοµασίας των «Στενών» σε «Τουρκικά Στενά» κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6637.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πρόσφατη δηµοσιοποίηση των Αρχείων του Στέητ Ντηπάρτµεντ για την προχουντική περίοδο,
την αξιοποίηση των στοιχείων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την εξαίρεση της Θράκης ως έδρας Φιλοξενίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια
της Ελληνικής Προεδρίας. τόµ. Ι’, σ. 1114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για την επικείµενη επίθεση στο Ιράκ. τόµ. Ι’, σ. 1513.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να αποσύρει τα κεφάλαια των Ασφαλιστικών Ταµείων που έχουν επενδυθεί στο Χρηµατιστήριο κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 57.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη λήψη µέτρων προστασίας των ανέργων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σχετικά µε την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας να παραχωρήσει έκταση στη θέση «Ψαλίδη» Αµαρουσίου µε το σύστηµα της αντιπαροχής κ.λπ.». τόµ. Α’,
σ. 560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Α’, σ.
776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαµίνας, τη
διερεύνηση της υπόθεσης και τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 όλων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ. 811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β’, σ. 811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕ), των χρεωστούµενων από το κράτος 127 δισεκατοµµυρίων δραχµών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 994.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της αυθαιρεσίας των εργοδοτών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την ανάκληση των παράνοµων απολύσεων εργαζόµενων στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων ΧΙΛΤΟΝ και ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών του Ι.Κ.Α., την επίλυση των
προβληµάτων τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την πώληση
των καταστηµάτων του καταναλωτικού συνεταιρισµού «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
καθαριότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Γ’, σ. 2423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την έλλειψη

στην αγορά πρωτοβάθµιου χειρωνακτικού δυναµικού εξειδικευµένου, βοηθητικού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3059.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την τοποθέτηση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Δ’, σ. 3266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους οικοδόµους. τόµ. Ε’, σ. 3377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δυνατότητα
µεταφοράς των ασφαλίστρων που κατέβαλαν αγρότες στο
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αύξηση της αγροτικής τους σύνταξης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή ενίσχυσης στους ανέργους του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ώστε να συνεχιστεί η επιδότηση των απολυµένων από την Κλωστοϋφαντουργία «ΚΡΗΤΙΚΟΥ»
στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απόδοση
στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οφειλόµενα από τη συµµετοχή
του κράτους στην τριµερή χρηµατοδότηση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των κανόνων ασφαλείας και πρόληψης των ατυχηµάτων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην επιχείρηση «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζόµενων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την χορήγηση
του εξωιδρυµατικού επιδόµατος σε όλους τους παραπληγικούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για πληρωµή των ιατρικών εξετάσεων των
ασφαλισµένων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας. τόµ. Ε’, σ. 3838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανάκληση
της απόφασης εγγραφής στο Ταµείο Επαγγελµατιών και
Βιοτεχνών Ελλάδος, επαγγελµατιών που ασκούν επάγγελµα σε κωµοπόλεις, σε χωριά, µε πληθυσµό κάτω των 2000
κατοίκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4048.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη σύναψη
συµβάσεων µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων και των κέντρων αποθεραπείας ατόµων µε ειδικές ανάγκες. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σεισµοπαθών που διαµένουν
στις εργατικές κατοικίες του Αιγάλεω. τόµ. ΣΤ’, σ. 4757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για την διαδοχική ασφάλιση των αγροτών.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους απολυµένους της επιχείρησης
«ΜΙΝΙΟΝ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απαλλαγή
από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ταµείο Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) των µικροϊδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επαναφέρει το δικαίωµα των εν χηρεία
γυναικών να λαµβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου τους δια βίου, ανεξαρτήτως ηλικίας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση αποκατάστασης των ασφαλισµένων του Ταµείου Εµπόρων
Βιοτεχνών Ελλάδας της Περιοχής Σητείας, που έπεσαν θύµατα κατάχρησης των εισφορών τους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. τόµ. Ζ’, σ. 5719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η’, σ. 6373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, την ταχύτερη απονοµή των
συντάξεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 59.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κατασκευή του νέου κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.
τόµ. Θ’, σ. 148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την λήψη των
αναγκαίων µέτρων τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόµενους στα έργα του Ολυµπιακού
Χωριού. τόµ. Θ’, σ. 324.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα πρόσφατα
εργατικά ατυχήµατα, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων από τον επαγγελµατικό
κίνδυνο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1117.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης, ως προς τις διαδικασίες εφαρµογής του προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών
κτιρίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος των Ελλήνων
Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.τόµ. Β’, σ. 1027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των
καταστροφών που υπέστη η Εύβοια από την πρόσφατη θεοµηνία. τόµ. Β’, σ. 1286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την πρόσφατη
βροχόπτωση κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισµού του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού για τον κλάδο φυσικής
αγωγής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθιέρωση της 14ης Σεπτεµβρίου ως «Ηµέρα Εθνικής
µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος». τόµ. Β’, σ. 1439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την υπογραφή αίτησης για την συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήµατος Εθνικών Οµάδων
µε την Τουρκία. τόµ. Γ’, σ. 1723.
Συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά
µε τις επιπτώσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία, τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τον αποκλεισµό των πολυτέκνων από το διαγωνισµό για την
πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των ζηµιών από τις πληµµύρες του περασµένου Δεκεµβρίου στο Δήµο Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στον οδικό άξονα Λουτρών-Αιδηψού-Λίµνης στην
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Εύβοια κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ελλιπούς φύλαξης
των σχολικών κτιρίων του Δήµου Αθηναίων. τόµ. Ε’, σ.
3718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ένταξη στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, την κατασκευή οδικών αξόνων στη περιοχή των Αγράφων Ευρυτανίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ένταξη των έργων υποδοµής της νήσου Κρήτης, στο Γ’
Κοινοτικό Πλαίσο Στήριξης. τόµ. Ε’, σ. 3903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη φύλαξη σχολικών κτιρίων. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις ελλείψεις και
στις προδιαγραφές ασφαλείας των παιδικών χαρών. τόµ.
Ε’, σ. 3942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τα κριτήρια επιλογής των µελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε’, σ. 4130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποιήση των φυλάκων των σχολικών κτιρίων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την πρόσληψη στο Δηµόσιο των επιτυχόντων αλλά µη προσληφθέντων του γραπτού διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), τον Φεβρουάριο
του 1998. τόµ. ΣΤ’, σ. 4232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να µην απολυθούν οι συµβασιούχοι υπάλληλοι του δηµοσίου που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. τόµ. ΣΤ’, σ. 4638.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζηµιών που υπέστη
το οδικό δίκτυο της Εύβοιας από την πρόσφατη θεοµηνία.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την νοµιµοποίηση των οικονοµικών µεταναστών. τόµ. Ζ’, σ.
5145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το φορέα χρηµατοδότησης των έργων που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραµµα «Ελλάδα 2004-Δίκτυο Προπονητηρίων».
τόµ. Ζ’, σ. 5605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στους εκλογικούς
συνδυασµούς για τις δηµοτικές εκλογές. τόµ. Ζ’, σ. 5691.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντικατάσταση των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών µε µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται
από το άρθρο 81 του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της υδροδότησης στο
Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Η’, σ. 6127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την εκκαθάριση των δηµοτολογίων και των εκλογικών καταλόγων από τις διπλοεγγραφές κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κατασκευή σπιτιών στην περιοχή της Φαρκαδόνας του
Νοµού Τρικάλων, για τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων από τον Πόντο. τόµ. Θ’, σ. 60.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προεκλογικές δαπάνες των υποψηφίων για τις εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ι’, σ. 825.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά µε τις διαδικασίες αναγκαστικής
µετάταξης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6638.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει τα τέλη του αεροδροµίου στα Σπάτα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 521.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή «Στενών» του ποταµού Νέστου, από
την κατασκευή έργων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ). τόµ. Β’, σ. 1321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απόλυση των 500
εποχικών υπαλλήλων από την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ.
Β’, σ. 1443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν στη λειτουργία του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα από την πρόσφατη κακοκαιρία.
τόµ. Δ’, σ. 3222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αύξηση της τιµής
των Εισιτηρίων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 3224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αλλαγή χάραξης
της γραµµής του τραµ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των Ταχυδροµικών Γραφείων Γλυκής και Μαργαριτίου Θεσπρωτίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε περιστατικά στο αεροδρόµιο των
Βρυξελλών, µε την πτήση της Ολυµπιακής Αεροπορίας
προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας να περικόψει δροµολόγιο από το αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» προς ευρωπαϊκές
πόλεις και ελληνικά νησιά. τόµ. Ζ’, σ. 5209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα νησιά κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την υπογραφή από τη
χώρα µας, του µνηµονίου κατασκευής του Πανευρωπαϊκού
Άξονα VIII, (Παραεγνατία) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1422.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους απολυµένους της πρώην «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.». τόµ. Α’, σ. 87.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη σύνδεση on-line του
ολοκληρωµένου πληροφορικού συστήµατος µε τα κεντρικά
γραφεία των κοµµάτων. τόµ. Α’, σ. 327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε
να προωθηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο βιολογικού καθαρισµού Σκοπέλου-Κλίµατος κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την στήριξη των γουνοποιών της Δυτικής
Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ. 1207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους µηχανισµούς για
τη διαχείριση και τον έλεγχο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Β’, σ. 1325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σχετικά µε την έκδοση Προεδρικών Διαταγµάτων προκειµένου να καθορισθούν κίνητρα
για συγχωνεύσεις των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». τόµ. Β’, σ. 1384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος
και στους δύο συζύγους, του πολυτεκνικού επιδόµατος στις
πολύτεκνες µητέρες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την προώθηση των φορολογικών µεταρρυθµίσεων. τόµ. Β’, σ. 1523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση σε ιδιώτες έκτασης στην περιοχή αµµόλοφων του Δήµου Ελευθερών, Νοµού Καβάλας. τόµ. Γ’, σ. 1689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανέγερση Μνηµείου της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο του Σκοπευτηρίου

Καισαριανής. τόµ. Γ’, σ. 1691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αναπροσαρµογή
των συντάξεων των Δικαστών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις διαδικασίες παραχώρησης χώρων εγκαταστάσεων και υποδοµών του Οργανισµού Λιµένα Πειραιά Α.Ε., στους Δήµους Κερατσινίου
και Αµπελακίων Σαλαµίνας. τόµ. Γ’, σ. 2399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας για τη ρύθµιση παλαιών δανείων από τις τράπεζες
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την καταβολή των αντιστασιακών συντάξεων. τόµ. Γ’, σ. 2467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διαφορά στο ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσµων οφειλών ιδιωτών
προς τον δηµόσιο, εν αντιθέσει µε τις οφειλές του δηµοσίου
προς τους ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις νέες αυξήσεις στις
τιµές των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. τόµ. Δ’, σ.
3099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. Δ’, σ. 3226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση στην
απόδοση τιµητικών συντάξεων στους καλλιτέχνες. τόµ. Δ’,
σ. 3263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον έλεγχο των OFF
SHORE εταιρειών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο του παράνοµου τζόγου κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να παραχωρήσει δωρεάν, στους αγρότες του
Νοµού Σερρών και των άλλων ακριτικών περιοχών της χώρας, τα ανταλλάξιµα κτήµατα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον προσδιορισµό του
τεκµαρτού φόρου προστιθέµενης αξίας στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, την αποπληρωµή τους σε δόσεις κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη µη καταβολή της
κρατικής επιχορήγησης προς τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
‘Υδρευσης και Αποχέτευσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης Πετρελαίου, στο εισόδηµα των καπνοπαραγωγών που προέρχεται από τις επιδοτήσεις. τόµ. Ε’, σ.
3834.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για παράταση υποβολής των δηλώσεων φόρου
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συνάφειας και της καταβολής του σε δόσεις. τόµ. Ε’, σ.
3836.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες
γης στις εκτός σχεδίου περιοχές στα νησιά των Κυκλάδων.
τόµ. Ε’, σ. 3876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την προετοιµασία υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων εισοδήµατος για το 2001. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τροποποίηση της
διαδικασίας εκλογής των ανεξαρτήτων ελεγκτών για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Ανώνυµες εταιρείες µε στόχο
την προστασία των µικροµετόχων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο των ανεξέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων, το
φόρο συναφείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος των καθυστερήσεων και των γραφειοκρατικών διατυπώσεων στις οικονοµικές υπηρεσίες
του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κατανοµή των διαφηµιστικών δαπανών του δηµοσίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κάλυψη της θέσης
του Έλληνα Αξιωµατικού Συνδέσµου, στο Περιφερειακό
Κέντρο Πρωτοβάθµιας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ζ’, σ. 5140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης του Προεδρικού Διατάγµατος που θα επιτρέψει την κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή Αθερινόλακο του
Δήµου Λεύκης Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου για το αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο. τόµ. Ζ’,
σ. 5211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο αναφερόµενα στο υπό διαµόρφωση νοµοθετικό πλαίσιο
λειτουργίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων µέσω του TAXIS NET, την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων λόγω των βλαβών κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5687.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών. τόµ. Η’, σ. 5937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λειτουργία του Εµπορικού Εκθεσιακού Κέντρου «ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε.» στα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. τόµ. Η’, σ. 6179.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υποχρεωτική χρήση του κράνους από τους δικυκλιστές, τη µείωση ή κατάργηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στα κράνη κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις µεταθέσεις των εφοριακών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1421.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την υλοποίηση του σχεδίου υδροδότησης της νήσου Αίγινας
από την Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πρωτευούσης
(ΕΥΔΑΠ). τόµ. Α’, σ. 417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των στρατοπέδων από το Γουδί, την απόδοση του χώρου στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου
για τη δηµιουργία Πάρκου υψηλού πρασίνου. τόµ. Β’, σ.
1247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις ενέργειες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων από
τις πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β’, σ. 1437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να ρυθµίσει νοµοθετικά την
οριοθέτηση χειµάρρων και ρεµάτων καθώς και τη δόµηση
γύρω από αυτά. τόµ. Β’, σ. 1624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πορεία των αντιπληµµυρικών έργων στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Γ’, σ. 1659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να επιχορηγείται η ανέγερση
πρώτης κατοικίας στο Πήλιο για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. τόµ. Γ’, σ. 1692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των απαραίτητων µέτρων, για την προστασία από
τη διάβρωση των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου. τόµ. Γ’,
σ. 1966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου για την αποκατάσταση της ποιότητας την υπόγειων υδροφορέων του Νοµού Αργολίδος.
τόµ. Γ’, σ. 1969, 1970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χαρακτηρισµό ως χώρου πρασίνου οικοπέδου στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου, την απόδοσή του για αξιοποίηση
στο Δήµο Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στο οδόστρωµα της εθνικής οδού ΑθηνώνΛαµίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το έργο πρασίνου στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική εν ό-
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ψει των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 2174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την υλοποίηση των αντιπληµµυρικών έργων στην Ανατολική
Αττική. τόµ. Γ’, σ. 2396.
Συζήηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη
δροµολόγηση κατασκευής των αντιπληµµυρικών έργων
στην Πάτρα, τη διευθέτηση του χειµάρρου Διακονάρη κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου ολοκλήρωσης του εθνικού
δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. Δ’, σ. 3300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την µονιµοποίηση των συµβασιούχων υπαλλήλων του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ). τόµ. Ε’, σ. 3414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής οδικού άξονα Σπάρτης-Γυθείου. τόµ. Ε’, σ. 3592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβαλλόντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την µαταίωση της κατασκευής µεγάλων οδικών έργων, για
την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων. τόµ. Ε’, σ.
3707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος των κατοίκων
του 1ου Συγκροτήµατος Πολυκατοικιών στο Αιγάλεω. τόµ.
Ε’, σ. 3723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τη λειτουργία µονάδας εκτροφής χοιροµητέρων της εταιρείας HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων. τόµ. Ε’, σ. 3911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη ρύπανση του κόλπου της Ελευσίνας από τη λειτουργία
του εργοστασίου της Χαλυβουργικής. τόµ. Ε’, σ. 3912.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής του οδικού άξονα Λεύκτρου-Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ. 3945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου παράκαµψης του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος του Βόλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µονάδας
αποθήκευσης και συσκευασίας λιπασµάτων στον όρµο Αγίου Ιωάννη Αµαλιάπολης Μαγνησίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την
περιοχή του Μεταξουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων κατασκευής των ανισόπεδων κόµβων στη δυτική Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης των νερών του ποταµού Ευρώτα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον κίνδυνο µόλυνσης των πηγών του ποταµού Λούρου από
την ανεξέλεγκτη λειτουργία της χωµατερής Δουρούλης Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ’, σ. 5018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των µικροβιοτεχνών από την περιοχή του
Μεταξουργείου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το πρόγραµµα αδειοδότησης των Χώρων Υγειονοµικής Ταφής των Απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5306.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πειραµατική καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένου ρυζιού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της µείωσης της στάθµης των υδάτων της Λίµνης Δοϊράνης. τόµ. Ζ’, σ. 5540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την βελτίωση των µεταλλικών γεφυρών στο εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση των έργων αποπεράτωσης της Εγνατίας
Οδού. τόµ. Ζ’, σ. 5696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το ύψος της τιµής των διοδίων στην Αττική Οδό κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την καθυστέρηση κατάθεσης του σχεδίου νόµου για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την κατασκευή των συπληρωµατικών έργων στο φράγµα
Μπραµιακών Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση µέτρων για τον προσεισµικό έλεγχο των
δηµοσίων κτιρίων και ιδιαίτερα των σχολείων. τόµ. Η’, σ.
6128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Νοµό
Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις καταστροφές στο Ν. Φάληρο και το Μοσχάτο από την
πρόσφατη καταιγίδα, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη θεοµηνία στο Λεκανοπέδιο, την υλοποίηση του προγράµµατος αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 163.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας. τόµ. Θ’, σ. 245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας της Αθήνας. τόµ. Ι’, σ. 826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διάσωση της λίµνης Κορώνειας κ.λπ., τόµ. Ι’, σ. 958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων λόγω
της κατασκευής τερµατικού σταθµού του µετρό στη Νέα
Σµύρνη. τόµ. Ι’, σ. 1021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ελεύθερη προσπέλαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ) στη διάβαση της οδού Ιωνίας προς την πλατεία του
Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πατήσια. τόµ. Ι’, σ. 1114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πορεία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της Μαραθώνιας Διαδροµής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο. τόµ. ι’, σ. 1022.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να συµπεριληφθεί η λίµνη της Ολυµπίας-Καϊάφα στις περιοχές τέλεσης Ολυµπιακών Αθληµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του Δηµοτικού Σταδίου και
άλλων αθλητικών χώρων στη Μύρινα της Νήσου Λήµνου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση ανακατασκευής του σταδίου «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις διαδικασίες των διαγωνισµών για τα ολυµπιακά έργα. τόµ. Ε’, σ. 3909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Σπάρτη και τη Νεάπολη Λακωνίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τον εξωραϊσµό και την ανάπλαση των κε-

ντρικών κτιρίων και ιστορικών µνηµείων της πόλης του Ηρακλείου εν όψει της Ολυµπιάδας του 2004. τόµ. ΣΤ’, σ.
4986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του Λαϊκού Σχολείου Παραδοσιακής Μουσικής. τόµ.
Ζ’, σ. 5282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επιλογή της µασκότ για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. τόµ. Ζ’, σ. 5283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα
στην πληµµελή υπεράσπιση των συµφερόντων του δηµοσίου στη διεξαγόµενη ποινική δίκη στελεχών του Οργανισµού
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) και της εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ. τόµ. Ζ’, σ. 5455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τη διατήρηση σε καταχώρηση των αρχαιοτήτων που ευρέθησαν στη Λευκάδα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εξυγίανση στο χώρο του αθλητισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5689.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις διαδικασίες για χορήγηση αδειών σε ραδιοφωνικούς σταθµούς.
τόµ. Β’, σ. 1029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αδειοδότηση των Ραδιοφωνικών Σταθµών. τόµ. Ε’, σ. 3806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των Μουσικών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης (ΕΡΤ). τόµ. ΣΤ’, σ. 4234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη λειτουργία
του τηλεοπτικού σταθµού «TEMPO» και του ραδιοφωνικού
σταθµού «PLANET», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6371.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την εξόφληση χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές. τόµ. Α’, σ. 60.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να αντιµετωπισθούν τα λειτουργικά προβλήµατα στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκοµείο Νίκαιας. τόµ. Α’, σ. 777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων για τον απρόσκοπτο εφοδιασµό
φαρµακείων. τόµ. Β’, σ. 995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοσοκοµείου Σερρών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της µονάδος τεχνητού νεφρού. τόµ. Β’, σ. 996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Λάρισας, την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 997.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση επάρκειας φαρµάκων στην αγορά, την µείωση τιµών σε
βασικά φάρµακα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την επίλυση των αιτηµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). τόµ. Γ’, σ. 1664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς το Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αύξηση των κρουσµάτων φυµατίωσης και ηπατίτιδας Γ’ στην χώρα µας. τόµ. Γ’, σ. 1693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αποτυχία της πολιτικής που ακολουθείται στο θέµα των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών
παραγωγής ή εισαγωγής των απαραίτητων φαρµάκων που
αντικαθιστούν το φάρµακο Τ4 που χορηγείται για τον θυροειδή κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την επίλυση του δηµογραφικού πορβλήµατος, την οικονοµική ενίσχυση για την εφαρµογή της µεθόδου της τεκνοποίησης µε εξωσωµατική γονιµοποίηση κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος,
τόµ. Γ’, σ. 2000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων,
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επαναλειτουργία της µονάδας
εντατικής θεραπείας και εµφραγµάτων του Νοσοκοµείου
Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ. 3413.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ύπαρξη κυκλώµατος αλλοδαπών που
διακινούν παράνοµα νοσοκοµειακά φάρµακα σε γειτονικές
χώρες. τόµ. Ε’, σ. 3444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Πρόνοιας σχετικά µε την ασφάλιση στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων των µερικώς απασχολουµένων
στην επιχείρηση «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-DIA» τόµ.
Ε’, σ. 3805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
ενίσχυση των πασχόντων από τη νόσο του Alzheimer. τόµ.
Ε’, σ. 3832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής. τόµ. Ε’, σ.
3943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. Ε’, σ. 3944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», την επίλυση των προβληµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των

εργαζοµένων στα δύο ψυχιατρικά νοσοκοµεία της Αθήνας.
τόµ. Ε’, σ. 4096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη της προθεσµίας προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών όσον αφορά τις νέες προδιαγραφές υποδοχής, τη σύνθεση προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την πορεία του έργου ανέγερσης
του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4725, 4789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής στο Χαϊδάρι. τόµ. ΣΤ’, σ. 4791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δύο αστικών εταιρειών που λειτουργούν µε τη συµµετοχή του δηµοσίου και φιλοξενούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την απαγόρευση της κυκλοφορίας
του φαρµάκου Τ4 για το θυροειδή κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό προσωπικό του Αλλεργιολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης. τόµ. Ζ’, σ. 5265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων. τόµ. Ζ’, σ. 5536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστηµιακού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης. τόµ. Ζ’, σ. 5576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση των τµηµάτων απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Ζ’, σ. 5577.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την εκχώρηση υπηρεσιών των δηµοσίων νοσοκοµείων σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χορήγηση υποκατάστατων
στους εξαρτηµένους χρήστες ναρκωτικών ουσιών κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Δηλητηριάσεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Εξίσωσης
Ευκαιριών για τα άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ι’, σ.
1387.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των δράσεων, που περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ανταγωνιστικότητα 2000-2006 και χρηµατοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης». τόµ. Ε’, σ. 3641.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετι-
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κά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για διενέργεια δηµοπρασίας για δύο µεταλλευτικές περιοχές στο Δήµο Κρουσσίων Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4263.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών στο Νοµό Ευβοίας. τόµ. Γ’, σ. 2237.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λειτουργία της κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4660.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
σχετικά µε την κατασκευή, στο χώρο του παλαιού Αεροδροµίου του Ελληνικού κρατητηρίου αλλοδαπών, που τελούν υπό απέλαση. τόµ. Ε’, σ. 3642.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την επίλυση ζητηµάτων της Ένωσης Τεχνικών
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Β’, σ. 113.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου. τόµ. Ε’, σ.
3775.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την ανάθεση µέρους του Ναυπηγικού και επισκευαστικού έργου του στόλου στη ζώνη Περάµατος. τόµ.
Ε’, σ. 3776.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη µισθολογική πολιτική που εφαρµόζεται στους
πολιτικούς συνταξιούχους της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ.
Ε’, σ. 3970.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την εκπόνηση κινήτρων για την ανάπτυξη της ακριτικής νήσου Γαύδου. τόµ. Ε’, σ. 3971.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τις υπερωρίες των συνεργατών που υπηρετούν
στο Υπουργείο. τόµ. Η’, σ. 6052.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης προκειµένου να ολοκληρωθούν το συντοµότερο οι διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών. τόµ. Β’, σ. 1359.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη νοµοθετική αποσαφήνιση
των προσόντων που απαιτούνται για το διορισµό των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Β’, σ. 1554.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και βιβλία στα σχολεία του Δήµου
Περιστερίου. τόµ. Β’, σ. 1556.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µόνιµη στελέχωση µε ειδικευόµενο προσωπικό, των Ειδικών
Σχολείων, στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Γ’, σ. 1776.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στον Νοµό Έβρου.

τόµ. Γ’, σ. 1778.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε τους λόγους απόρριψης από την Επιτροπή του Υπουργείου της αιτήσεως για τη σύσταση Πανεπιστηµίου στο
Νοµό Πέλλας. τόµ. Γ’, σ. 1781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση στους αποφοίτους του Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού Ψυχολογικού
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του δικαιώµατος
συµµετοχής σε διαγωνισµούς για πρόσληψη σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο δηµόσιο. τόµ. Γ’, σ.
2030.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και Λύκεια του Νοµού Λακωνίας. τόµ.
Δ’, σ. 3325.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη µη κατάθεση των εγγράφων που αφορούν διαγωνισµούς, επιχορηγήσεις κ.λπ. της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 3778.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την καταβολή των επιδικασθέντων χρηµάτων από
την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στους εργαζόµενους
του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων. τόµ. Ε’, σ. 3774.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει στη Γερµανία για θέµατα ασφαλιστικού περιεχοµένου και τη χορήγηση συντάξεων για τους Έλληνες
που εργάστηκαν εκεί. τόµ. Β’, σ. 1133.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κάλυψη θέσης ιατρού συµβεβληµένου µε το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του Δήµου Αυλώνος. τόµ. Β’, σ. 1554.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την υποχρεωτική κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας σε περίπτωση φυσιολογικού
τοκετού, για µητέρες ασφαλισµένες στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). τόµ. Ε’, σ. 3444.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δυνατότητα ασφάλισης των απασχολούµενων στα αλιευτικά σκάφη αλιεργατών, µε µειωµένο αριθµό ηµερών εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5336.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στο Νοµό Σερρών. τόµ. Η’, σ.
6486.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Πρσωπικού (ΑΣΕΠ) του 1998, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δηµόσιου το-
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µέα. τόµ. Η’, σ. 6051.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή των καταβληθέντων
αποζηµιώσεων, λόγω απαλλοτρίωσης κτηµάτων, κατά µήκος της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ), στο Νοµό Φθιώτιδος. τόµ. Β’, σ. 1130.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εισφορά του δηµοσίου για την
κύρια ασφάλιση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ). τόµ. Γ’, σ. 2031.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση προς το δηµόσιο
απαλλοτριωθείσης εκτάσης της ΔΕΗ στο Νοµό Εύβοιας και
την καταβολή στο δηµόσιο χρηµατικής αποζηµίωσης από
τους ιδιώτες καταπατητές. τόµ. Γ’, σ. 2032.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την κατάθεση στοιχείων για τις υπερτιµολογήσεις κόστους επενδύσεων που υπήχθησαν
στους νόµους 1892/90 και 2601/98. τόµ. Ε’, σ. 3864.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη µείωση της τιµής των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε δηµότες του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Φλογητών Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. ΣΤ’, σ.
4659.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των αθλητικών έργων τα οποία είναι ενταγµένα στο Πρόγραµµα «Ελλάδα 2004» στο
Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 1777.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει νοµοθετικά τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Γ’, σ. 1780.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τις διαδικασίες που τηρήθηκαν για τις αποσπάσεις εργαζοµένων του Α’ Γενικού Νοσοκοµείου «Άγιος
Παύλος» της Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1131.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλή αποµάκρυνση των στερεών µολυσµατικών αποβλήτων από τα νοσοκοµεία. τόµ. Β’, σ. 1557.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση της
λειτουργίας του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2033.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την έξαρση των κρουσµάτων φυµατίωσης
στη χώρα µας και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της.
τόµ. Ε’, σ. 3446.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το νέο Νοσοκοµείο Λήµνου. τόµ. Ε’, σ. 3777.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας του Νοµού Σερρών µε οδηγούς. τόµ. Ε’, σ. 3865.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση νοσοκοµείου που να εξυπηρετεί τους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ).

τόµ. Ε’, σ. 3973.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση µονάδας κάθαρσης τεχνητού
νεφρού στο Κέντρο Μοιρών Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ.
4125.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, για ενοποίηση
των στρατιωτικών νοσοκοµείων και την υπαγωγή τους στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Ε’, σ. 4125.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τοποθέτηση παιδιάτρου στο Δήµο Παλικής Κεφαλλονιάς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4264.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την τροποποίηση του Οργανισµού του Νοσοκοµείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στη Θεσσαλονίκη, για την εγκατάσταση Πανεπιστηµιακών Κλινικών. τόµ. Ζ’, σ. 5204.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης του έργου
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Ζ’, σ.
5205.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους πορτοκαλοπαραγωγούς του Νοµού Άρτας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2002.
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στέγασης και των αιθουσών διδασκαλίας των φοιτητών των ΤΕΙ Πάτρας. τόµ. Γ’, σ. 1722.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους απολυµένους της πρώην «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.». τόµ. Α’, σ. 87.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας στα εργοστάσια της εταιρίας «SOFTEX»
στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 561.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση
των διατάξεων ν.959/1959 «Περί της ναυτικής εταιρείας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 2953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον έλεγχο των OFF
SHORE εταιρειών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3404.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση
των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί Ναυτικής Εταιρείας
(ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3469, 3506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χορήγηση άδειας επέκτασης του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τη λειτουργία µονάδας εκτροφής χοιροµητέρων της εταιρείας HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων. τόµ. Ε’, σ. 3911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη ρύπανση του κόλπου της Ελευσίνας από τη λειτουργία
του εργοστασίου της Χαλυβουργικής. τόµ. Ε’, σ. 3912.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για την συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού ως
ανεξάρτητη αρχή, τη θέσπιση ανώτατου ορίου ανάληψης
δηµοσίων προµηθειών από εταιρείες οµίλους κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 4093.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία «SOFTEX». (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Σ. Παπαδόπουλος, Σ. Δαϊλάκης, Α. Νάκος, Π. Παναγιωτόπουλος, Ι. Παπαθανασίου,
Ν. Τσιαρτσιώνης, Β. Πολύδωρας, Α. Αγγελής, Γ. Βουλγαράκης, Σ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης,
Α. Κοντός, Θ. Λεονταρίδης, Α. Λιάσκος, Ε. Μπασιάκος, Ι.
Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης, Π. Ψωµιάδης, Γ. Γαρουφαλιάς, Α.
Κατσιγιάννης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, Α.
Παυλίδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. ΣΤ’, σ. 4239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5133,
5375, 5389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανάκληση της άδειας συνέχισης των
εργασιών εξόρυξης µεταλλευµάτων από την επιχείρηση
TVX GOLD στην Κοινότητα Στρατονίκης Χαλκιδικής. τόµ.
Ζ’, σ. 5269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα
στην πληµµελή υπεράσπιση των συµφερόντων του δηµοσίου στη διεξαγόµενη ποινική δίκη στελεχών του Οργανισµού
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) και της εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ. τόµ. Ζ’, σ. 5455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εκ νέου πώληση της χαρτοβιοµηχανίας «SOFTEX», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης λευκόλιθου
ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία µονάδων της Αστυνοµίας στη περιοχή Στρατονίκης Χαλκιδικής όπου επεκτείνεται η πολυεθνική TVX GOLD κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6639.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση ανωνύµου τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 1015.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την ανάκληση των παράνοµων απολύσεων εργαζόµενων στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που κατέθεσε η εταιρεία «Μεταλλευτική Θράκη Α.Ε.» για τα χρυσωρυχεία των Σαπών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3833.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τροποποίηση της
διαδικασίας εκλογής των ανεξαρτήτων ελεγκτών για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ανώνυµες εταιρείες µε στόχο
την προστασία των µικροµετόχων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση «φορέα εγγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση
εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές
Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταµιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας»και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 799, τόµ. Ι’, σ. 1429, 1477, 1515.
ΕΥΒΟΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών στο Νοµό Ευβοίας. τόµ. Γ’, σ. 2237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζηµιών που υπέστη
το οδικό δίκτυο της Εύβοιας από την πρόσφατη θεοµηνία.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου σχετικά µε τη θετική σκοπιµότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας µε τα νησιά του Αιγαίου µέσω των λιµανιών της Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 5177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης λευκόλιθου
ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προέγκριση εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή της Καρυστίας του Νοµού Ευβοίας. τόµ. Θ’, σ. 323.
ΕΥΡΑΤΟΜ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ Ευρατόµ του Συµβουλίου
της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 1672, 2324.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τα κριτήρια επιλογής των µελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε’, σ. 4130.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(EUROPOL)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβασης EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4640, 4644.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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». (Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 235.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της ελληνικής καπνοπαραγωγής. τόµ. Α’, σ. 283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία αφορά την περικοπή επιδοτήσεων για τα καπνά. τόµ.
Α’, σ. 657.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. (Επερωτώντες Βουλευτές του ΚΚΕ: Σ. Στριφτάρης, Ν. Γκατζής, Λ. Κανέλη, Π. Κοσιώνης, Ο. Κολοζώφ, Σ. Σκοπελίτης, Α. Σκυλλάκος, Α. Τζέκης, Δ. Τσιόγκας, Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Β’, σ. 1527.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των ΚρατώνΜελών, συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ µέρους των διπλωµατικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωπικού ταξιδιωτικού εγγράφου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’,
σ. 1807, 1808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του ΣΥΝ κ. Ν. Κωνσταντόπουλο, σχετικά
µε τις διαπραγµατεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα αγροτικά προϊόντα, τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2169.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών
σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Θ. Μπακογιάννη,
Π. Μολυβιάτης, Ι. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Μ. Γιαννάκου, Σ. Δήµας, Σ. Καλαντζάκου, Π. Καµµένος, Α. Καραµανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Ν. Κορτσάρης, Μ. Λιάπης, Λ.
Λυµπερακίδης, Μ. Λιάπης, Γ. Παναγιωτόπουλος, Α. Παυλίδης, Π. Σκανδαλάκης, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Σ. Στυλιανίδης,
Α. Φλωρίνης και Ε. Χαϊτίδης). τόµ. Γ’, σ. 2176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απώλεια κοινοτικών πόρων, οι οποίοι
προορίζονται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων. τόµ. Γ’, σ. 2400.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το δηµόσιο έργο. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Γ. Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνης,
Φ. Κουβέλης και Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ’, σ. 2469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις επιπτώσεις στην αλιεία από την εφαρµογή του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση
βενζινότρατας και ζαργανόδικτου. τόµ. Δ’, σ. 3097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3265.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις κινηµατογραφικές συµπαραγωγές». τόµ.
Ε’, σ. 3653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
της Νίκαιας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς πράξεις, καθώς και των
σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 4081, τόµ. ΣΤ’, σ. 4413, 4452, 4476.

Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4856, 4916, τόµ.
Ε’, σ. 4112.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της 15/10/2001, σχετικά µε τα προνόµια και τις
ασυλίες που χορηγούνται στο Ινστιτούτο Μελετών για θέµατα ασφάλειας και στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και στα όργανά τους και στα µέλη του Προσωπικού τους». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 4112, τόµ. ΣΤ’, σ.
5056.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη στελέχωση του γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5253.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας
και οι επιπτώσεις της». (Συζήτηση). τόµ. Ζ’, σ. 5827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Δ. Σιούφα διά του
Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας για την πορεία της χώρας µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’, σ. 5936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των έκτακτων κτηνιάτρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5969.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. (Επερωτώντες Βουλευτές: Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Η. Φωτιάδης, Α.
Κοντός, Α. Αγγελής, Στ. Καλογιάννης, Κ. Καραµπίνας, Γ.
Καρασµάνης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ. Τσιπλάκης, Π. Φουντουκίδου, Γ. Γαρουφαλιάς, Ι. Λαµπρόπουλος, Γ. Δεικτάκης, Η. Καλλιώρας, Ν. Κατσαρός, Κ. Κιλτίδης, Ν. Λέγκας,
Ε. Πολύζος, Θ. Σκρέκας, Ε. Χαϊτίδης, Μ. Χαλκίδης, Α. Χειµάρας, Α. Ρεγκούζας, Ε. Μπασιάκος και Γ. Σαλαγκούδης).
τόµ. Η’, σ. 6200.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Σ. Τσιτουρίδης, Η. Καλλιώρας, Γ.
Τρυφωνίδης, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Θ. Κασσίµης,
Α. Τσιπλάκης και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6446.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Τασούλας, Α. Τσιπλάκος, Β. Κορκολόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Π. Φουντουκίδου και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Θ’, σ. 82.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την εξαίρεση της Θράκης ως έδρας Φιλοξενίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια
της Ελληνικής Προεδρίας. τόµ. Ι’, σ. 1114.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε.Μπασιάκος, Α. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος, Γ. Καρασµάνης, Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Α. Αγγελής, Η. Φωτιά-
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δης, Κ. Τσιπλάκης, Α. Νάκος, Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ν. Κατσαρός, Γ. Γαρουφαλιάς, Χ.
Ζώης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Χατζηγάκης,
Ν. Λέγκας, Α. Γιαννόπουλος, Α. Χειµάρας, Ηλ. Καλλιώρας,
Α. Τσιπλάκος, Γ. Σαλαγκούδης, Δ. Σιούφας, Σπ.Ταλιαδούρος). τόµ. Α’, σ. 130.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης» µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Αριστεράς
και της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων. (Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 1751.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ Ευρατόµ του Συµβουλίου
της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 1672, 2324.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τα κριτήρια επιλογής των µελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε’, σ. 4130.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5578, τόµ. Η’, σ. 6264.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ.
Κωνσταντόπουλος, Μ. Γιαννάκου, Κ. Κιλτίδης, Π. Τατούλης, Β. Μιχαλολιάκος, Ι. Χωµατάς, Α. Γιαννόπουλος, Π.
Μελάς, Ν. Κορτσάρης, Γ. Γιακουµάτος, Ε. Παπανικολάου,
Σ. Σπύρου, Π. Μαντούβαλος, Ν. Αγγελόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Σαλµάς, Δ. Σιούφας και Ν. Κακλαµάνης). τόµ.
Ε’, σ. 3620.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τον καθορισµό της έδρας του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυτιλίας. τόµ.
Ε’, σ. 3415.
ΕΥΡΩΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την κάλυψη της θέσης
του Έλληνα Αξιωµατικού Συνδέσµου, στο Περιφερειακό
Κέντρο Πρωτοβάθµιας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ζ’, σ. 5140.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τρίτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
(Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5467.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο Πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6772.

Ζ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. Ε’, σ. 3944.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των ζηµιών από τις πληµµύρες του περασµένου Δεκεµβρίου στο Δήµο Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3375.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης, σχετικά µε τα υβριδικά συστήµατα, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. (Συζήτηση). τόµ. Β’, σ. 1278.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ.Καραµπίνας, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Α. Αγγελής, Γ.
Βουλγαράκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Γ. Καρασµάνης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Κοντός, Γ. Κωνσταντόπουλος, Θ. Λεονταρίδης,
Α. Λιάσκος, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Α.
Παυλίδης, Β. Πολύδωρας, Ι. Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης, Π.
Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Γ’, σ. 2005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων
στο ηλεκτρικό δίκτυο της νοτίου Ελλάδας λόγω ανεπάρκειας των µονάδων παραγωγής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1511.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΗΣΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα πρόσφατα επεισόδια µεταξύ φιλάθλων στον ηλεκτρικό σταθµό Ν. Φαλήρου. τόµ. Γ’, σ.
1725.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος των νησιωτικών περιοχών. τόµ. Γ’, σ. 1875.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ)
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΗΠΑ)
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: « Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης» πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Αριστεράς και
της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων. (Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 1751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής των ρηµατικών διακοινώσεων της 24ης και 27ης Απριλίου 2001 συναφθείσης Συµ-
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φωνίας για τη ρύθµιση ορισµένων εκκρεµούντων θεµάτων
σχετικών µε τα παραρτήµατα IV και V της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
λειτουργία των σταθµών αναµετάδοσης στην Ελλάδα που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον στις 20 Μαϊου 1996». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψηφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5578, τόµ. Η’, σ.
6750, 6751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής στην Αθήνα των ρηµατικών διακοινώσεων της 1ης Μαρτίου 2001 συναφθείσης
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την παράταση της ισχύος του Παραρτήµατος V της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής για τη λειτουργία των σταθµών αναµετάδοσης στην Ελλάδα που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 20 Μαϊου 1996». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την έκθεση που δόθηκε στη δηµοσιότητα
από πλευράς Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, όπου ασκείται κριτική της δηµόσιας ζωής της χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων
µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης/Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισµού καταστάσεων εκτάκτων αναγκών
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (FEMA), για τη συνεργασία στην πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
Μνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής επίθεσης
της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
τόµ. Ι’, σ. 919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την πρόσφατη δηµοσιοποίηση των Αρχείων του Στέητ Ντηπάρτµεντ για την προχουντική περίοδο,
την αξιοποίηση των στοιχείων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 957.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για την επικείµενη επίθεση στο Ιράκ. τόµ. Ι’, σ. 1513.
Θ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των
καταστροφών που υπέστη η Εύβοια από την πρόσφατη θεοµηνία. τόµ. Β’, σ. 1286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη δανειοδότηση των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα µε καλλιεργητικά δάνεια, λόγω των καταστροφών που υπέστησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.
τόµ. Ε’, σ. 3946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζηµιών που υπέστη
το οδικό δίκτυο της Εύβοιας από την πρόσφατη θεοµηνία.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη θεοµηνία στο Λεκανοπέδιο, την υλοποίηση του προγράµµατος αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 163.
ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των
καταστροφών που υπέστη η Εύβοια από την πρόσφατη θεοµηνία. τόµ. Β’, σ. 1286.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ. Βασιλείου, Ι.
Λαµπρόπουλος, Ν. Λέγκας, Κ. Τασούλας, Α. Δαβάκης, Ε.
Πολύζος, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Χ. Ζώη, Γ. Τσούρνος, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Παπακώστα, Θ. Αναγνωστόπουλος και Β.
Πολύδωρας). τόµ. Ε’, σ. 4101.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου για το αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο. τόµ. Ζ’,
σ. 5211.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της Θεσσαλικής πεδιάδας από
τη λίµνη Μέγδοβα. τόµ. Θ’, σ. 200.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη λήψη µέτρων προστασίας των ανέργων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την χρηµατοδότηση, για την κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου, των
Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ’, σ. 1663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
κατασκευή του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης, από
τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4973.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την τροποποίηση του Οργανισµού του Νοσοκοµείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στη Θεσσαλονίκη, για την εγκατάσταση Πανεπιστηµιακών Κλινικών. τόµ. Ζ’, σ. 5204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας να περικόψει δροµολόγιο από το αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» προς ευρωπαϊκές
πόλεις και ελληνικά νησιά. τόµ. Ζ’, σ. 5209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πειραµατική καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένου ρυζιού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5460.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλο-
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ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΤΕΡΠΣ) των Δήµων της Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δηµοκρατίας: Σ.
Κούβελας). τόµ. Η’, σ. 5941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών κτιρίων και αιθουσών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών αιθουσών στο Δήµο Χορτιάτη του Νοµού Θεσσαλονίκης, τις κινητοποιήσεις των γονέων και µαθητών κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις απεργιακές
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, την ένταξή τους στο µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1423.
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λειτουργία της κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4660.
ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση αγροτών της Θράκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την εξαίρεση της Θράκης ως έδρας Φιλοξενίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια
της Ελληνικής Προεδρίας. τόµ. Ι’, σ. 1114.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου η οποία αναγνωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως γνωστή θρησκεία µε την προσωνυµία «Χριστιανοί
Μάρτυρες του Ιεχωβά». τόµ. Β’, σ. 991.
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πορεία των αντιπληµµυρικών έργων στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Γ’, σ. 1659.
Ι
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών, των ιατρικών σχολών από τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 284.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας σχετικά
µε την κάλυψη θέσης ιατρού συµβεβληµένου µε το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων του Δήµου Αυλώνος. τόµ. Β’, σ. 1554.
Συζήτηση ερώτησης επίκαιρης ερώτησης προς τον Υ-

πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε
τις απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών του Ι.Κ.Α., την
επίλυση των προβληµάτων τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2205.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τοποθέτηση παιδιάτρου στο Δήµο Παλικής Κεφαλλονιάς. τόµ. ΣΤ’, σ.
4264.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία, τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και τις συντάξεις του
ΟΓΑ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος, Ν. Αγγελόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Γ. Καρασµάνης, Α. Ανδρεουλάκος,
Π. Αδρακτάς, Α. Μπούρας, Σ. Σπύρου, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας και Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Ζ’, σ. 5285.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απαλλαγή
από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ταµείο Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) των µικροϊδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4971.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την εκχώρηση υπηρεσιών των δηµοσίων νοσοκοµείων σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5875.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ι. Παπαθανασίου, Π.
Παναγιωτόπουλος, Γ. Βουλγαράκης, Στ. Καλογιάννης, Π.
Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της συνεταιριστικής γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ». τόµ. Δ’, σ. 3097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών
των ενόπλων δυνάµεων. τόµ. Ε’, σ. 3749.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Ε’, σ. 3748.
Τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετική µε την αύξηση
ποσοστού 15% κατά το οποίο η ανώτατη τιµή του εύρους τιµών µπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κ.λπ. (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Β’, σ. 1273.
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού ιδρύµατος
πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3228.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας σχετικά
µε την κάλυψη θέσης ιατρού συµβεβληµένου µε το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων του Δήµου Αυλώνος. τόµ. Β’, σ. 1554.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
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σεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1956,
2357, 2402, 2425, τόµ. Δ’, σ. 2643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών του Ι.Κ.Α., την επίλυση των
προβληµάτων τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δυνατότητα
µεταφοράς των ασφαλίστρων που κατέβαλαν αγρότες στο
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αύξηση της αγροτικής τους σύνταξης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3399.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την υποχρεωτική κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας σε περίπτωση φυσιολογικού
τοκετού, για µητέρες ασφαλισµένες στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). τόµ. Ε’, σ. 3444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Πρόνοιας σχετικά µε την ασφάλιση στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων των µερικώς απασχολουµένων
στην επιχείρηση «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-DIA» τόµ.
Ε’, σ. 3805.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δυνατότητα ασφάλισης των απασχολούµενων στα αλιευτικά σκάφη αλιεργατών, µε µειωµένο αριθµό ηµερών εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. τόµ. Ζ’, σ. 5719.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Ν. Κακλαµάνης, Α. Γιαννόπουλος, Φ. Γιακουµάτος, Φ. Κωνσταντόπουλος, Σ. Σπύρου, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Ν. Αγγελόπουλος, Ν.
Γκελεστάθης, Κ. Κιλτίδης, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β.
Μιχαλολιάκος, Α. Μπούρας, Ε. Παπανικολάου, Π. Τατούλης, Σ. Χατζηγάκης, Α. Χειµάρας, Ι. Χωµατάς, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Καλαντζής, Α. Παπαληγούρας, Α. Νεράντζης και Π. Παυλόπουλος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Θ’,
σ. 19, 653.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (ΑΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη δηµιουργία
Πανεπιστηµιακών Σχολών στη Μεσσηνία κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών, των ιατρικών σχολών από τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχιούχων ιατρικής των Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. τόµ. Β’, σ. 1246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις απεργιακές
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, την ένταξή τους στο µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1423.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ (βλ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)
ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου η οποία αναγνωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως γνωστή θρησκεία µε την προσωνυµία «Χριστιανοί
Μάρτυρες του Ιεχωβά». τόµ. Β’, σ. 991.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Κ.
Καραµανλής και Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το 1990 έως την 9η Απριλίου 2000. τόµ. Δ’, σ. 3085.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, µε αντικείµενο «τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας από το 1990 ως την 9-4-2000». τόµ.
Ε’, σ. 3516.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της προτάσεως της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο το ζήτηµα της παράνοµης απονοµής της Ελληνικής Ιθαγένειας. (Ψηφοφορία).
τόµ. Ε’, σ. 3576.
ΙΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου Αµοιβαίας Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της
Δηµοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5651, τόµ. Θ’, σ. 256.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΙΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αµοιβών για τους εκπαιδευτικούς
των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ). τόµ. Β’, σ. 1386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή των ωροµισθίων εκπαιδευτών των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). τόµ. Γ’, σ.
2422.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 1365, 1428.
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγασης του Ιόνιου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε’, σ. 3947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5938.
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ΙΡΑΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για την επικείµενη επίθεση στο Ιράκ. τόµ. Ι’, σ. 1513.
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι των
Πανεπιστηµίων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυχίων τους. τόµ. Γ’, σ. 2420.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 5054.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών στο Νοµό Ευβοίας. τόµ. Γ’, σ. 2237.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τον κίνδυνο µόλυνσης των πηγών του ποταµού Λούρου από
την ανεξέλεγκτη λειτουργία της χωµατερής Δουρούλης Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ’, σ. 5018.
Κ
ΚΑΖΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου του παράνοµου τζόγου κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο του παράνοµου τζόγου κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3703.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισµού του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού για τον κλάδο φυσικής
αγωγής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1389.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των αθλητικών έργων τα οποία είναι ενταγµένα στο Πρόγραµµα «Ελλάδα 2004» στο
Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 1777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου όσον αφορά το κλείσιµο του 9ου Συντάγµατος Πεζικού στην Καλαµάτα. τόµ. Ζ’, σ. 5605.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση στην
απόδοση τιµητικών συντάξεων στους καλλιτέχνες. τόµ. Δ’,
σ. 3263.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 4817, 4856.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αλλαγή του Κανονισµού για την επιδότηση του βαµβακιού. τόµ. Α’, σ. 325-326.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
που πρέπει να γίνει η συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ.Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών, λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 954.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Β’, σ. 1016.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον χρόνο συζήτησης των δευτερολογιών επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1194, 1197.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
της συζήτησης των υπολοίπων άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1211.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1394.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις εργασίες
της Βουλής. τόµ. Β’, σ. 1444.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών καταθέτει α) τον Απολογισµό του οικονοµικού έτους
2000 β) τον Ισολογισµό του οικονοµικού έτους 2000 και γ)
τον Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2002. (Κατάθεση). τόµ. Β’, σ. 1625.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Ανεξάρτητων Βουλευτών να συµµετέχουν στις επερωτήσεις. τόµ. Γ’, σ. 1696.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη µη παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό. τόµ. Γ’, σ. 2039.
Συζήτηση και ψήφιση πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
2069, 2113.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στην Αίθουσα
του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Δ’, σ. 2980.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν θα
συζητηθούν χωριστά τα άρθα 4 και 5 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2997.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου
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νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
3022.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που ενσωµατώθηκε ως άρθρο 14 και γενικότερα
την έγκαιρη διανοµή µαζί µε τα σχέδια νόµων των τροπολογιών που ενσωµατώνονται ως άρθρα αυτών. τόµ. Δ’, σ.
3334.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού λόγω της ανακοίνωσης της Ένωσης ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών για το σύνολο του πολιτικού κόσµου. τόµ. Ε’, σ. 3720.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού της Βουλής λόγω µη παρουσίας
του Υπουργού στη συζήτηση της επερώτησης. τόµ. Ε’, σ.
3728.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον καθορισµό του χρόνου των οµιλιών, των κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων, των Εισηγητών και των Βουλευτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ.4 του Συντάγµατος και 107, 108
παρ.7 του Κανονισµού της Βουλής στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση
της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3978.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των άρθρων 64 και 107 του κανονισµού της
Βουλής, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3987.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών από τη
συζήτηση της επερώτησης σχετικά µε το ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS» Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4274.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για την λειτουργία
των Επιτροπών στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4312.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την λειτουργία της Ολοµέλειας ως προς τα νοµοσχέδια. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4357.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής και των συνεδριάσεων των
Διαρκών Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4462.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τη γνώµη που
διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής ως προς
το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4469.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαγραφή ερώτησης λόγω κωλύµατος Υπουργού. τόµ. ΣΤ’, σ.
4724.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε θέµα: «Αλλαγή
του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5082.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την επιλογή και τον χρόνο συζήτησης των τροπολογιών του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5389.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ως προς τον αριθµό

των συνεδριάσεων του σχεδίου νόµου του Υπ. Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5679.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το πως
θα συζητηθούν τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος,
έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των
οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων των υποψηφίων
Βουλευτών». τόµ. Η’, σ. 6081.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον χρόνο συζήτησης των Βουλευτών. τόµ. Η’, σ. 6411, 6412.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα η συγκρότηση του Α’ Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Θ’, σ. 2-4.
Ανακοινώνεται προς το Σώµα σύσταση και συγκρότηση
Διαρκών Επιτροπών της Α’ Σύνθεσης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. Θ’, σ. 4-8.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 179.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο κατάθεσης των τροπολογιών του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ.
715.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, για την πρόταση αντισυνταγµατικότητας διατάξεων, σύµφωνα µε το άρθρο
100 παρ.2 του Κανονισµού, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 744.
ΚΑΠΝΑ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία του καπνολογικού Ινστιτούτου
Ελλάδος. τόµ. Α’, σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία αφορά την περικοπή επιδοτήσεων για τα καπνά. τόµ.
Α’, σ. 657.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία του καπνολογικού Ινστιτούτου
Ελλάδος. τόµ. Α’, σ. 525.
ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας. τόµ. Α’, σ. 127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της ελληνικής καπνοπαραγωγής. τόµ. Α’, σ. 283.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός,
Θ. Λεονταρίδης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ε. Πολύζος, Ε. Στυλιανίδης, Μ. Σαλµάς, Ν. Αγγελόπουλος, Αχ. Καραµανλής, Μ.
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Κόλλια-Τσαρούχα, Ε. Χαϊτίδης, Κ. Τσιπλάκος, Γ. Καρασµάνης, Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Α. Γιαννόπουλος, Α.
Χειµάρας, Η. Καλλιώρας, Θ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Σιούφας, Σ. Ταλιαδούρος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, Μ. Χαλκίδης, Η.Φωτιάδης, Γ. Σαλαγκούδης). τόµ.
Α’, σ. 529.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών οπωροκηπευτικών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6198.
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στον οδικό άξονα Λουτρών- Αιδηψού- Λίµνης στην
Εύβοια κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3585.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση αποθηκών καυσίµων
στην περιοχή της λιµνοθάλασσας Βάσοβα του Νοµού Καβάλας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. τόµ. Ζ’, σ. 5719.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λειτουργία του Εµπορικού Εκθεσιακού Κέντρου «ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε.» στα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. τόµ. Η’, σ. 6179.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 375, 422, 494, 593.
ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΚΤΕΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών
µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια
χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 257, 729.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας του Νοµού Σερρών µε οδηγούς. τόµ. Ε’, σ. 3865.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση µονάδας κάθαρσης τεχνητού
νεφρού στο Κέντρο Μοιρών Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ.
4125.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τοποθέτηση παιδιάτρου στο Δήµο Παλικής Κεφαλλονιάς. τόµ. ΣΤ’, σ.
4264.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Δηλητηριάσεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 147.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (Ψήφιση). τόµ.
Ζ’, σ. 5249.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κατασκευή του νέου κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.
τόµ. Θ’, σ. 148.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΚΕ.Θ.Ε.Α)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων. τόµ. Ζ’, σ. 5536.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. τόµ. Ε’, σ.
3708.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3761, 3762, 3978, 4013.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». (Συζήτηση). τόµ.
Θ’, σ. 204, 445.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας για συνεργασία στον τοµέα της υγείας». (Κατάθεση).
τόµ. Γ’, σ.2440, τόµ. Ε’, σ. 3644 .
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για τις κινηµατογραφικές συµπαραγωγές». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4696.
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». (Συζήτηση). τόµ.
Θ’, σ. 204, 445.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη της προθεσµίας προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών όσον αφορά τις νέες προδιαγραφές υποδοχής, τη σύνθεση προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των Πανεπιστηµιακών κλινικών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε’, σ.
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3398,
ΚΛΟΦΕΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην πιθανή διαρροή κλοφέν κατά την πυρκαγιά στον ατµοηλεκτρικό σταθµό της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, στον Άγιο Δηµήτριο Κοζάνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3801.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ώστε να συνεχιστεί η επιδότηση των απολυµένων από την Κλωστοϋφαντουργία «ΚΡΗΤΙΚΟΥ»
στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3416.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποπληρωµή των βαµβακοπαραγωγών
για τις ποσότητες βαµβακιού που παρέδωσαν κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5968.
ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους του Νοµού Χαλκιδικής για τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Β’,
σ. 1441.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των Ταχυδροµικών Γραφείων Γλυκής και Μαργαριτίου
Θεσπρωτίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των µέτρων µετά τη διαπίστωση παραβάσεων στον κανονισµό 2078/92 που αφορά τις αγραναπαύσεις. τόµ. Α’, σ. 165.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απορρόφηση και αξιοποίηση των κοινοτικών
κονδυλίων για τη στήριξη του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Τζαµτζής, Θ. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος,
Θ. Λεονταρίδης, Ε. Μπασιάκος, Η. Φωτιάδης, Α. Αγγελής,
Π. Φουντουκίδου, Α. Νάκος, Κ. Καραµπίνας, Σ. Καλογιάννης, Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ε’, σ. 3949.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εκτός προδιαγραφών λειτουργία των ελληνικών σφαγείων, τη δηµιουργία νέων µε ένταξή τους στο
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Β’, σ. 810.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή των ωροµισθίων εκπαιδευτών των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). τόµ. Γ’, σ.
2422.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε το δηµόσιο έργο. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Γ. Αµπατζόγλου, Μ. Δαµανάκη, Π. Λαφαζάνης,
Φ. Κουβέλης και Ν. Κωνσταντόπουλος). τόµ. Γ’, σ. 2469.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ένταξη στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, την κατασκευή οδικών αξόνων στη περιοχή των Αγράφων Ευρυτανίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ένταξη των έργων υποδοµής της νήσου Κρήτης, στο Γ’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Ε’, σ. 3903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση χρηµατοδότησης προγραµµάτων του Υπουργείου, από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4970.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος των Ελλήνων
Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Β’, σ. 1027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την έλλειψη στην αγορά πρωτοβάθµιου χειρωνακτικού δυναµικού εξειδικευµένου, βοηθητικού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3059.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου: Φ. Αµπατζόγλου, Α.
Ξηροτύρη, Π. Λαφαζάνης, Μ. Δαµανάκη, Φ. Κουβέλης, Ν.
Κωνσταντόπουλος). τόµ. Ε’, σ. 3916.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στο Νοµό Σερρών. τόµ. Η’, σ.
6486.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επί του καταταθέντος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κοινωνικού Προϋπολογισµού 2001. τόµ. Γ’, σ. 2035.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ.
Κωνσταντόπουλος, Μ. Γιαννάκου, Κ. Κιλτίδης, Π. Τατούλης, Β. Μιχαλολιάκος, Ι. Χωµατάς, Α. Γιαννόπουλος, Π.
Μελάς, Ν. Κορτσάρης, Γ. Γιακουµάτος, Ε. Παπανικολάου,
Σ. Σπύρου, Π. Μαντούβαλος, Ν. Αγγελόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Σαλµάς, Δ. Σιούφας και Ν. Κακλαµάνης). τόµ.
Ε’, σ. 3620.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τα δικαιώµατα
πρόσβασης και την «ίδρυση κέντρου εξίσωσης ευκαιριών
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες». (Προτείνοντες Βουλευτές:
Α. Μαντέλης, Π. Κουρουµπλής, Φ. Παπαδέλης).(Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 3883.
ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατασκευή φράγµατος στον ποταµό
Τσικνιά στη περιοχή Καλλονής Λέσβου. τόµ. Ζ’, σ. 5752.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
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Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 732 και ειδικό 55 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών
µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». (Ψηφοφορία). τόµ. Α’, σ. 115.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών της
Ν.Δηµοκρατίας και του Κ.Κ.Ε. του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1479.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Προέδρου της
Ν.Δ. και 121 Βουλευτών του Κόµµατός του και ψηφοφορία
επί της προτάσεώς τους, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται
στην υπ. αρ. 53877/27-8-2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδάφ.β’ του Συντάγµατος για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1955, 1956.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 3, 4 και 5 του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3185.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 4 και 5 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
3231.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 13 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3255.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 13 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4237.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας των Βουλευτών: Π. Αντωνακόπουλου, Ε. Κοντοµάρη,
Κ. Τασούλα, Α. Τζέκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4469, 4473, 4628.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’, σ. 4473.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και

ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4951-4955.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5435.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης «περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5670, 5676.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για
άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ι. Βαθειά, Γ. Λιάνη και Γ.
Παπαγεωργίου. τόµ. Ζ’, σ. 5676.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµός στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται η συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5712.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµός στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5807.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ.
497.
Ονοµαστική ψηφοφορία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 499.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Ν.Δ. επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 773.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 775.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Ν.Δ. επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης:
«Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 798.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 7 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 804.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των απαραίτητων µέτρων, για την προστασία από
τη διάβρωση των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου. τόµ. Γ’,
σ. 1966.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
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πανεπιστηµιακής σχολής στην Κόρινθο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των αποζηµιώσεων για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγρότες του
Νοµού Κορινθίας από τις πυρκαγιές του 2000. τόµ. Η’, σ.
6376.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου ολοκλήρωσης του εθνικού
δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. Δ’, σ. 3300.
ΚΟΥΒΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης όσον αφορά την προώθηση ψηφίσµατος από µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής καταδίκης της Κούβας, για
δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5280.
ΚΟΥΡΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφερόµενες στις δραστηριότητες
του κουρδικού κόµµατος Ρ.Κ.Κ. τόµ. Ε’, σ. 3789.
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος των Ελλήνων
Ποντίων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Β’, σ. 1027.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µόνιµη στελέχωση µε ειδικευόµενο προσωπικό, των Ειδικών
Σχολείων, στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Γ’, σ. 1776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Ανώτερη Τουριστική Σχολή Αγίου Νικολάου.
τόµ. Δ’, σ. 3299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ένταξη των έργων υποδοµής της νήσου Κρήτης, στο Γ’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Ε’, σ. 3903.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την ίδρυση µονάδας κάθαρσης τεχνητού
νεφρού στο Κέντρο Μοιρών Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ.
4125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης του Προεδρικού Διατάγµατος που θα επιτρέψει την κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή Αθερινόλακο του
Δήµου Λεύκης Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την κατασκευή των συµπληρωµατικών έργων στο φράγµα
Μπραµιακών Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την άρση του περιορισµού της ίδρυσης
και επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σητείας Κρήτης. τόµ. Η’, σ. 6195.
ΚΡΟΑΤΙΑ

Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ’, σ. 2900.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4798, τόµ. Ι’, σ. 1178.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας
για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4975, 4976.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της κτηνιατρικής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Θ’, σ. 100, τόµ. Ι’, σ. 830.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο διενέργειας των κτηνιατρικών ελέγχων, τον αριθµό των γρήγορων τεστ στα σφαγεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των έκτακτων κτηνιάτρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5969.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο διενέργειας των κτηνιατρικών ελέγχων, τον αριθµό των γρήγορων τεστ στα σφαγεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας
της πτηνοτροφίας από τον καταρροϊκό πυρετό στη Νήσο
Λέσβο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1660.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Αγγελής, Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Η. Φωτιάδης, Θ. Λεονταρίδης,
Ι. Τζαµτζής, Γ. Καρασµάνης, Κ. Καραµπίνας, Α. Κοντός και
Κ. Τσιπλάκης). τόµ. Γ’, σ. 1973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις χιονοπτώσεις, του περασµένου Δεκεµβρίου και Ιανουαρίου αγροτών και πτηνοτρόφων του Νοµού Πιερίας. τόµ. Ζ’, σ.
5538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων
στους κτηνοτρόφους και δασεργάτες κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6375.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα Προεδρικό Διάταγµα περί
αποδοχής παραιτήσεων και διορισµών νέων µελών στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής της παραιτήσεως
του Α. Παπαδόπουλου από τη θέση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας και διορισµό του Κ. Στεφανή στην θέση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
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τόµ. Η’, σ. 6485.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα
κυβερνητικά όργανα». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να κατοχυρώνει αντικειµενικά µε νόµο, την ανεξαρτησία της Δικαστικής εξουσίας µε ορκωµοσία ενώπιον του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, µετά την προαγωγή τους από το Υπουργικό
Συµβούλιο όπως γίνεται µε την ηγεσία της Τράπεζας της
Ελλάδος. τόµ. Ι’, σ. 1388.

Πειραιά µε τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα. τόµ. Ζ’, σ.
5458, τόµ. Η’, σ. 6641.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται προς το Σώµα Προεδρικό Διάταγµα περί
αποδοχής παραιτήσεων και διορισµών νέων µελών στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής Επικρατείας Αγγελική
Λαΐου, µε την από 16-7-2002 επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, υπέβαλε την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Θ’, σ. 161.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού µε θέµα:
«Κυβερνητική µεταβολή», µε την οποία κάνει αποδεκτές τις
παραιτήσεις των Ιωάννη Κουράκη από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Σπυρίδωνα Βούγια από την θέση
του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Θ’, σ.
714.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού, µε θέµα
«Κυβερνητική Μεταβολή» µε την οποία διορίζει τον Γεώργιο
Λιάνη Υφυπουργό Πολιτισµού και τον Εµµανουήλ Στρατάκη Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Θ’, σ.
714.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων λόγω
της κατασκευής τερµατικού σταθµού του µετρό στη Νέα
Σµύρνη. τόµ. Ι’, σ. 1021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο. τόµ. Ι’, σ. 1022.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός,
Γ. Δεικτάκης, Σ. Καλαντζάκου, Α. Δαβάκης, Κ. Καραµπίνας, Α. Νάκος, Σ. Καλογιάννης, Α. Αγγελής, Γ. Καρασµάνης, Ι. Τζαµτζής, Θ. Λεονταρίδης, Σ. Παπαδόπουλος, Ν.
Τσιαρτσιώνης, Κ. Τσιπλάκης, Η. Φωτιάδης, Ι. Λαµπρόπουλος, Π. Σκανδαλάκης, Π. Αδρακτάς, Ε. Παπανικολάου, Α.
Γιαννόπουλος, Α. Χειµάρας, Η. Καλλιώρας, Γ. Σαλαγκούδης, Π. Φουντουκίδου). τόµ. Α’, σ. 167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Πρ. Παυλόπουλο, σχετικά µε τα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την πρόσφατη βροχόπτωση, την αδυναµία στη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1285.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Αγγελής, Σ. Καλογιάννης, Ν. Τσιαρτσιώνης, Η. Φωτιάδης, Θ. Λεονταρίδης,
Ι. Τζαµτζής, Γ. Καρασµάνης, Κ. Καραµπίνας, Α. Κοντός και
Κ. Τσιπλάκης). τόµ. Γ’, σ. 1973.
Προεδρικό Διάταγµα περί αποδοχής της παραιτήσεως
του Α. Παπαδόπουλου από τη θέση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας και διορισµό του Κ. Στεφανή στην θέση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
τόµ. Η’, σ. 6485.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πολίτη για
πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 178, 363, 411, 427.

ΚΥΘΗΡΑ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος των νησιωτικών περιοχών. τόµ. Γ’, σ. 1875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες
γής στις εκτός σχεδίου περιοχές στα νησιά των Κυκλάδων.
τόµ. Ε’, σ. 3876.

ΚΥΝΗΓΙ (βλ. ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΜΑΤΑ)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάστασης
δικαστικών λειτουργών (α.ν 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000 και άλλες διατάξεις)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3776, τόµ. ΣΤ’, σ.
4160.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ. 691.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο
απόδοσης του φόρου προστιθέµενης αξίας και λοιπές ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 553,
679, 715, τόµ. Ι’, σ. 868.
ΚΩΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου της Κω. τόµ. Ε’, σ. 3400.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα
προϊόντα». (Συζήτηση). τόµ. Β’, σ. 1626.
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ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Β’, σ. 1294.
Συζήτηση επερώτησης προς τους Υπουργούς Δηµόσιας
Τάξης Εµπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της
λαθροµετανάστευσης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χ. Μαρκογιαννάκης, Γ. Γαρουφαλλιάς, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας,
Α. Παπακώστα, Ι. Κεφαλογιάννης, Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι.
Λαµπρόπουλος, Θ. Κατσίκης, Ε. Πολύζος, Α. Δαβάκης, Θ.
Βασιλείου και Π. Παυλόπουλος). τόµ. Γ’, σ. 1696.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την έξαρση των κρουσµάτων φυµατίωσης
στη χώρα µας και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό της.
τόµ. Ε’, σ. 3446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάσχεση
του κύµατος των λαθροµεταναστών από την Τουρκία. τόµ.
Θ’, σ. 11.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
τη λαθροµετανάστευση κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 58.
ΛΑΡΙΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή ενίσχυσης στους ανέργους του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατασκευή φραγµάτων στον ποταµό
Πηνειό, στις περιοχές Αµυγδαλέας, Γυρτώνης και Τερψιθέας του Νοµού Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 201.
ΛΑΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 659.
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αξιοποίηση των υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι.
Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Σκρέκας, Γ. Δεικτάκης, Η.
Φωτιάδης, Θ. Λεονταρίδης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης, Α. Αγγελής, Π. Φουντουκίδου, Σ.Καλογιάννης, Κ. Τσιπλάκης, Η. Καλιώρας, Α. Χειµάρας, Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5579.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας. τόµ. Θ’, σ. 245.
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο. τόµ. Ι’, σ. 1022.
ΛΕΣΒΟΣ (Νήσος)

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας
της πτηνοτροφίας από τον καταρροϊκό πυρετό στη Νήσο
Λέσβο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1660.
ΛΕΥΚΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τη διατήρηση σε καταχώρηση των αρχαιοτήτων που ευρέθησαν στη Λευκάδα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5688.
ΛΗΜΝΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την κατασκευή του Δηµοτικού Σταδίου και
άλλων αθλητικών χώρων στη Μύρινα της Νήσου Λήµνου
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1436.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε την υποδοµή και τις συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας.(Επερωτώντες Βουλευτές:
Μ. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Ι. Παπαθανασίου, Π. Μελάς,
Α. Νεράντζης, Γ. Βουλγαράκης, Ι. Χωµατάς, Α. Παυλίδης
και Γ. Σαλαγκούδης, Σ. Σπύρου, Κ. Τσιπλάκης). τόµ. Β’, σ.
1328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση ολοκλήρωσης της κατασκευής του νέου λιµανιού της Καβάλας. τόµ.
Ε’, σ. 4045.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης του Προεδρικού Διατάγµατος που θα επιτρέψει την κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή Αθερινόλακο του
Δήµου Λεύκης Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5210.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. Δ’, σ. 3226.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
κώδικα του προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». (Κατάθεση).
τόµ. Η’, σ. 6402.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την λήψη των αναγκαίων µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη διάσωση της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. λόγω υποχρεώσεώς της στην επιτροπή. τόµ. Ι’, σ. 958.
ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της µείωσης της στάθµης των υδάτων της Λίµνης Δοϊ-
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ράνης. τόµ. Ζ’, σ. 5540.

εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5143.

ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να συµπεριληφθεί η λίµνη της Ολυµπίας-Καϊάφα στις περιοχές τέλεσης Ολυµπιακών Αθληµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 527.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την καταβολή των επιδικασθέντων χρηµάτων από
την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στους εργαζόµενους
του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων. τόµ. Ε’, σ. 3774.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µονάδας
αποθήκευσης και συσκευασίας λιπασµάτων στον όρµο Αγίου Ιωάννη Αµαλιάπολης Μαγνησίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4720.

ΜΑΛΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Μάλτας στον τοµέα της πολιτικής προστασίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αύξηση των κρουσµάτων φυµατίωσης και ηπατίτιδας Γ’ στην χώρα µας. τόµ. Γ’, σ. 1693.
ΛΥΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση του µαθήµατος της χηµείας στα Λύκεια κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις επισηµάνσεις για ανακρίβειες και προσωπικές απόψεις στο νέο βιβλίο της ιστορίας που θα διανεµηθεί στους µαθητές της Γ’
Λυκείου το νέο σχολικό έτος. τόµ. Η’, σ. 6443.
ΛΥΚΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση των ελλείψεων
σε βιβλία και καθηγητές στο Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου.
τόµ. Δ’, σ. 3326.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση στην επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια του Νοµού Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αναθεωρήσει την εγκύκλιό του, βάσει
της οποίας δικαιούνται κατά τις εθνικές εορτές να κρατούν
την ελληνική σηµαία αριστούχοι αλλοδαποί µαθητές. τόµ.
Β’, σ. 1023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους του Νοµού Χαλκιδικής για τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Β’,
σ. 1441.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την στήριξη των γουνοποιών της Δυτικής
Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ. 1207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την παύση λειτουργίας του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων, την καταβολή των οφειλοµένων στους

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΕΧΩΒΑ (βλ. ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ)
ΜΕΛΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των έκτακτων κτηνιάτρων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5969.
ΜΕΞΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την προώθηση και αµοιβαία προστασία
των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262,
5020.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Πρ. Παυλόπουλο, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόµου κατά της διαπλοκής κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Μιλτιάδη Έβερτ, σχετικά µε την
πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού σε οµιλία του στην
Πέλλα, για δυνάµεις πολιτικής εκτροπής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4092.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5305, 5646, 5698,
5807, τόµ. Η’, σ. 5972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
δια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
σχετικά µε την καθυστέρηση κατάθεσης και ψήφισης στη
Βουλή του νόµου για τη µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα Ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6175.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης
της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του
Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5322, τόµ. Η’, σ. 5977.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5718, τόµ.
Η’, σ. 6225.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις µεταθέσεις των εφοριακών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1421.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ολοκλήρωση των ελέγχων και την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων για την καλλιέργεια βαµβακιού µε µεταλλαγµένο σπόρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πειραµατική καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένου ρυζιού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5460.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανάκληση της άδειας συνέχισης των
εργασιών εξόρυξης µεταλλευµάτων από την επιχείρηση
TVX GOLD στην Κοινότητα Στρατονίκης Χαλκιδικής. τόµ.
Ζ’, σ. 5269.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία µονάδων της Αστυνοµίας στη περιοχή Στρατονίκης Χαλκιδικής όπου επεκτείνεται η πολυεθνική TVX GOLD κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6639.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την νοµιµοποίηση των οικονοµικών µεταναστών. τόµ. Ζ’, σ.
5145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή Π. Παυλόπουλο, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε την εµφάνιση Αλβανών οικονοµικών µεταναστών ως τουριστών στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού.
τόµ. Η’, σ. 6439.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (βλ. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ)
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης σχετικά µε τις διαδικασίες αναγκαστικής
µετάταξης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6638.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(Διεθνείς, Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τις επιπτώσεις στον τουρισµό
µετά την τροµοκρατική επίθεση στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Α’, σ. 91.
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 754 και
ειδικό 32, «σχετικά µε την ανάληψη υποχρέωσης του ελληνικού δηµοσίου έναντι των ελληνικών αεροµεταφορέων για
καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας πολεµικών πράξεων ή τροµοκρατικών ενεργειών». (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 511.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας». (Συζήτηση-Ψήφιση).

τόµ. Δ’, σ. 2900.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουκρανίας». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ’, σ. 2921.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Γεωργίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας στον
τοµέα των ταχυδροµείων». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ. 3884.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Συρίας για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Ψήφιση) τόµ. ΣΤ’,
σ. 4160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 4817.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας για διεθνή οδική µεταφορά επιβατών
και εµπορευµάτων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της εκπαίδευσης στις αεροπορικές µεταφορές, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4795, τόµ. Θ’, σ. 263.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας
για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4975, 4976, τόµ. Ζ’, σ.5633.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς στα
σχολεία των µαθητών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία του Νοµού Καβάλας. τόµ. Δ’, σ. 3298.
ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων λόγω
της κατασκευής τερµατικού σταθµού του µετρό στη Νέα
Σµύρνη. τόµ. Ι’, σ. 1021.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4269.
ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του ΣΥΝ κ. Ν. Κωνσταντόπουλο, σχετικά
µε τις διαπραγµατεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο
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πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα αγροτικά προϊόντα, τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2169.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθιέρωση της 14ης Σεπτεµβρίου ως «Ηµέρα Εθνικής
µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος». τόµ. Β’, σ. 1439.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο των ανεξέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων, το
φόρο συναφείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4358.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων µισθοδοσίας υπαλλήλων που υπηρετούσαν
στον ΕΟΤ και αποσπάστηκαν αυτοδικαίως στην περιφέρεια
κ.λπ.». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του
διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Η’, σ. 5967.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη µισθολογική πολιτική που εφαρµόζεται στους
πολιτικούς συνταξιούχους της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ.
Ε’, σ. 3970.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5133,
5375, 5389.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανέγερση Μνηµείου της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο του Σκοπευτηρίου
Καισαριανής. τόµ. Γ’, σ. 1691.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου Αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της
Δηµοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». τόµ. Ζ’, σ. 5651.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
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».
(Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογραφή από τη
χώρα µας, του µνηµονίου κατασκευής του Πανευρωπαϊκού

Άξονα VIII, (Παραεγνατία) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1422.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ο Πρόεδρος της Βουλής Α. Κακλαµάνης ανακοινώνει
τον θάνατο του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βαγγέλη Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
Πολιτικό µνηµόσυνο µε την αναγγελία του θανάτου του
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β. Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επαναλειτουργία της µονάδας
εντατικής θεραπείας και εµφραγµάτων του Νοσοκοµείου
Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ. 3413.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την µονιµοποίηση των συµβασιούχων υπαλλήλων του Ταµείου Εθνικής Οδοποιΐας (ΤΕΟ). τόµ. Ε’, σ. 3414.
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ.Καραµπίνας, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Α. Αγγελής, Γ.
Βουλγαράκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Γ. Καρασµάνης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Κοντός, Γ. Κωνσταντόπουλος, Θ. Λεονταρίδης,
Α. Λιάσκος, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Α.
Παυλίδης, Β. Πολύδωρας, Ι. Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης, Π.
Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Γ’, σ. 2005.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Σπάρτη και τη Νεάπολη Λακωνίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4635.
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των Μουσικών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης (ΕΡΤ). τόµ. ΣΤ’, σ. 4234.
Ν
ΝΑΡΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Σύµβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της
παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού
και για την καταστροφή τους». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4370.
ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αποτυχία της πολιτικής που ακολουθείται στο θέµα των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1878.
ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Σύµβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της
παραγωγής και της διακίνησης ναρκών, κατά του προσωπι-
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κού και για την καταστροφή τους». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
3884.

πτυξης σχετικά µε την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5753.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, σχετικά µε την αποτυχία της πολιτικής που ακολουθείται στο θέµα των ναρκωτικών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1878.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα κέντρα
θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων. (Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5254.

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5877.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί των
ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου των
νοµικών διατάξεων που αφορούν στην πρόληψη της διάδοσης των ναρκωτικών, την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου, την θεραπεία και την ένταξη στην κοινωνία εξαρτηµένων από ναρκωτικά προσώπων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Μ. Δαµανάκη, Σ. Βούγιας, Π. Τατούλης, Φ. Κουβέλης, Στ. Μπένος). τόµ. Ζ’, σ. 5543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση των τµηµάτων απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Ζ’, σ. 5577.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χορήγηση υποκατάστατων
στους εξαρτηµένους χρήστες ναρκωτικών ουσιών κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο επεισόδιο µε τον τοξικοµανή στο κέντρο της Αθήνας, την επίθεση κατά της Πρωθυπουργικής κατοικίας και του Αστυνοµικού Τµήµατος Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6464.
ΝΑΤΟ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
συγκροτήσει στρατιωτική δύναµη που θα τεθεί στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ για τις πολεµικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. τόµ. Β’, σ. 1206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις τουρκικές διεκδικήσεις στον εναέριο χώρο του Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ. 3371.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαµίνας, τη
διερεύνηση της υπόθεσης και τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 808.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Ε’, σ. 3748.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Ι. Παπαθανασίου, Π.
Παναγιωτόπουλος, Γ. Βουλγαράκης, Στ. Καλογιάννης, Π.
Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΙΡΑΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την ανάθεση µέρους του Ναυπηγικού και επισκευαστικού έργου του στόλου στη ζώνη Περάµατος. τόµ.
Ε’, σ. 3776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας. τόµ. Ε’, σ. 3838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λειτουργία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 5016.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών. τόµ. Η’, σ. 5937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών, την κατάργηση του Ν.330/
1976 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 12.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την επίλυση ζητηµάτων της Ένωσης Τεχνικών
Πολεµικού Ναυτικού, τόµ. Β’, σ. 113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Σ.Σπηλιωτόπουλο
δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πρόσφατες κρίσεις στο Πολεµικό Ναυτικό, την παραίτηση του Αρχηγού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4232.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης
για το ασφαλιστικό των ναυτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για αύξηση των συντάξεων
των ναυτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5749.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση
των διατάξεων ν.959/1959 «Περί της ναυτικής εταιρείας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 2953.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατασκευή
νηπιαγωγείου στο δηµοτικό διαµέρισµα Μητρουσίου του
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Δήµου Καπετάν Μητρούση Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 5267.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την εκπόνηση κινήτρων για την ανάπτυξη της ακριτικής νήσου Γαύδου. τόµ. Ε’, σ. 3971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα νησιά κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5261.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου σχετικά µε τη θετική σκοπιµότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας µε τα νησιά του Αιγαίου µέσω των λιµανιών της Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 5177.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αιγαίου σχετικά µε την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Α. Βαρίνος, Γ. Δεικτάκης, Α. Παυλίδης, Ι. Χωµατάς, Μ. Βαρβιτσιώτης, Ν. Γκελεστάθης, Α. Νεράντζης και
Θ. Μπακογιάννη). τόµ. Ζ’, σ. 5726.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις τουρκικές διεκδικήσεις στον εναέριο χώρο του Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ. 3371.
ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία των σφαγείων στα νησιά του
Αργοσαρωνικού. τόµ. Ζ’, σ. 5305.
ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία του Νοµού Καβάλας. τόµ. Δ’, σ. 3298.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας». (Κατάθεση).
τόµ. Θ’, σ. 631.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 1365, 1428.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Οργανισµοί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση
των λειτουργών και των Υπαλλήλων». (Κατάθεση). τόµ. Ι’,
σ. 1044.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει νοµοθετικά τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Γ’, σ. 1780.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος για τη γνώµη που

διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής ως προς
το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4469.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη δηµιουργία
Πανεπιστηµιακών Σχολών στη Μεσσηνία κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες από χαλαζόπτωση, αγρότες του Νοµού Καβάλας κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των µέτρων µετά τη διαπίστωση παραβάσεων στον κανονισµό 2078/92 που αφορά τις αγραναπαύσεις. τόµ. Α’, σ. 165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας στα εργοστάσια της εταιρίας «SOFTEX»
στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 561.
Συζήτηση στην επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια του Νοµού Λάρισας. τόµ. Α’, σ. 563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 όλων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ. 811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β’, σ. 811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοσοκοµείου Σερρών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της µονάδος τεχνητού νεφρού. τόµ. Β’, σ. 996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Λάρισας, την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 997.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ.
1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των
καταστροφών που υπέστη η Εύβοια από την πρόσφατη θεοµηνία. τόµ. Β’, σ. 1286.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία όλων των
βαθµίδων στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β’, σ. 1360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση σε ιδιώτες έκτασης στην περιοχή αµµόλοφων του Δήµου Ελευθερών, Νοµού Καβάλας. τόµ. Γ’, σ. 1689.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
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προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε τους λόγους απόρριψης από την Επιτροπή του Υπουργείου της αιτήσεως για τη σύσταση Πανεπιστηµίου στο
Νοµό Πέλλας. τόµ. Γ’, σ. 1781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταβάλει
αποζηµίωση στους πληγέντες από τις υψηλές θερµοκρασίες
παραγωγούς φασολιών του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Γ’, σ.
1876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου για την αποκατάσταση της ποιότητας την υπόγειων υδροφορέων του Νοµού Αργολίδος.
τόµ. Γ’, σ. 1969, 1970.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και Λύκεια του Νοµού Λακωνίας. τόµ.
Δ’, σ. 3325.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πλήρωση των ελλείψεων σε βιβλία και καθηγητές στο Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου. τόµ. Δ’, σ. 3326.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας του Νοµού Σερρών µε οδηγούς. τόµ. Ε’, σ. 3865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
την λειτουργία µονάδας εκτροφής χοιροµητέρων της εταιρείας HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων. τόµ. Ε’, σ.
3911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση ολοκλήρωσης της κατασκευής του νέου λιµανιού της Καβάλας. τόµ.
Ε’, σ. 4045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν το 1ο και 2ο Τεχνικό
Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Άρτας (ΤΕΕ). τόµ. Ε’, σ.
4098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την πορεία του έργου ανέγερσης
του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Σπάρτη και τη Νεάπολη Λακωνίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τον εξωραϊσµό και την ανάπλαση των κεντρικών κτιρίων και ιστορικών µνηµείων της πόλης του Ηρακλείου εν όψει της Ολυµπιάδας του 2004. τόµ. ΣΤ’, σ.
4986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Π. Παυλόπουλο,
σχετικά µε την καθυστέρηση ψήφισης των εκτελεστικών του
Συντάγµατος νόµων. τόµ. Ζ’, σ. 5174.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης του έργου
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Ζ’, σ.
5205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση έκδο-

σης του Προεδρικού Διατάγµατος που θα επιτρέψει την κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή Αθερινόλακο του
Δήµου Λεύκης Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να συµπεριληφθεί ο Νοµός Λασιθίου στις
προθέσεις για ίδρυση νέων σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ’, σ. 5276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση αποκατάστασης των ασφαλισµένων του Ταµείου Εµπόρων
Βιοτεχνών Ελλάδας της Περιοχής Σητείας, που έπεσαν θύµατα κατάχρησης των εισφορών τους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
πρόσφατες βροχοπτώσεις αγροτών του Νοµού Τρικάλων,
την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή της
Φαρκαδόνος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση αποθηκών καυσίµων
στην περιοχή της λιµνοθάλασσας Βάσοβα του Νοµού Καβάλας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την βελτίωση των µεταλλικών γεφυρών στο εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Εµπορικού Εκθεσιακού Κέντρου «ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε.» στα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. τόµ. Η’, σ. 6179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης
και αναβάθµισης των υπηρεσιών της πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάργηση της 15ης Ταξιαρχίας στην Καστοριά κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Νοµό
Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6438.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στο Νοµό Σερρών. τόµ. Η’, σ.
6486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
την κατασκευή σπιτιών στην περιοχή της Φαρκαδόνας του
Νοµού Τρικάλων, για τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων από τον Πόντο. τόµ. Θ’, σ. 60.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας. τόµ. Θ’, σ. 245.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαισίου για το θεσµικό καθεστώς της δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού
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αερίου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 28,
τόµ. Γ’, σ. 2343.
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». (Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 235.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Β ‘, σ. 1159,
1211, 1252, 1362.
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». (Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 2255.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 425, 741, 775, 804, τόµ. Ι’, σ. 838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση «φορέα εγγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση
εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές
Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταµιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας»και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Θ’, σ. 799, τόµ. Ι’, σ. 1429, 1477, 1515.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής συνεργασίας στον
τοµέα της γεωργίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας».(Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Σύµβασης του
1999, για την επισιτιστική βοήθεια µετά των παραρτηµάτων
Α’ και Β’ αυτής». (Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2262.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3841, τόµ. ΣΤ’, 4686.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Μνηµονίου Αµοιβαίας Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της
Δηµοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5651, τόµ. Θ’, σ. 256.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5718, τόµ.
Η’, 6225.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της τροποποίησης
του άρθρου XXI της Σύµβασης για το διεθνές εµπόριο αγρίων ειδών πανίδος και χλωρίδος που απειλούνται µε εξαφάνιση (C.I.T.E.S.)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ’, σ. 5578, τόµ. Η’, 6223.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της φυτοπροστασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5651, τόµ. Θ’, σ. 248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της κτηνιατρικής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.

Θ’, σ. 100, τόµ. Ι’, 830.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβασης EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4640, 4644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου για την εφαρµογή του άρθρου αυτού της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του
οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της παράνοµης µετανάστευσης». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, 6646, 6647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για την καταστολή τροµοκρατικών βοµβιστικών
επιθέσεων». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 100.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου
περί διαφθοράς». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 471.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3776.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάστασης
δικαστικών λειτουργών (α.ν 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 4817, 4856.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
δικαστικής συνδροµής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 4817, 4887.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5296, τόµ. Θ’, σ. 17, 169, 179.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πολίτη για
πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 178, 363, 411, 427.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα
της οικονοµικής εκµετάλλευσης και της ζωής και αρωγής
στα θύµατα των πράξεων αυτών». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ.
319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δκαστηρίων στο βαθµό
του Συµβούλου Επικρατείας». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». (Κατάθεση-Συζήτη-
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ση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 990, 1266, 1358, 1425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ.
990.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα
της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1453.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2191, τόµ. Δ’, σ. 2900,
2948, 2980, 3022, 3102.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3843, τόµ. ΣΤ’, σ. 4397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Σύµβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της
παραγωγής και της διακίνησης ναρκών, κατά του προσωπικού και για την καταστροφή τους». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Ε’, σ. 3884, τόµ. ΣΤ’, σ, 4370.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4798, τόµ. Ι’, σ. 1178.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4976, τόµ. Ι’, σ. 1197.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόµια και τις ατέλειες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την εκµετάλλευση µετεωρολογικών δορυφόρων «EUMETSAT». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5305, 5779.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τρίτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
(Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5467.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5651, τόµ. Θ’, σ. 14, 40, 62, 103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6139, τόµ. Ι’, σ. 1295,
1300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του

παιδιού σε σχέση µε την ανάµειξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας για τη συµµετοχή του ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεως
Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6539, τόµ. Ι’, σ. 1295, 1300,
1315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο Πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’,
σ. 6772, τόµ. Ι’, 1295, 1349.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ. 1295, 1326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τρίτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1295, 1342.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2440, τόµ. Δ’, σ. 3106, 3154,
3231, 3328, τόµ. Ε’, σ. 3468, 3471.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών
ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’,
σ. 5467, 5919.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5578.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5826, τόµ. Η’, σ. 6223, 6378.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6264.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για
την Εµπορική Ναυτιλία». (Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1559.
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».
(Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1574.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη-
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νικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2192, 2312.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των
ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εµπορικών πλοίων 1976». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 2192, 2292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση
των διατάξεων ν.959/1959 «Περί της ναυτικής εταιρείας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 2953.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση
των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί Ναυτικής Εταιρείας
(ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3469, 3506.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Συρίας για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3841, τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας
για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4975, 4976, τόµ. Ζ’, σ. 5633.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
κώδικα του προσωπικού Λιµενικού Σώµατος». (Κατάθεση).
τόµ. Η’, σ. 6402.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Προξενική διατίµηση
και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των αποφάσεων των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ µέρους των διπλωµατικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωπικού
ταξιδιωτικού εγγράφου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
1807, 1808.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3841, τόµ. ΣΤ’, σ. 4314, 4343.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
της Νίκαιας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των
σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 4081, τόµ. ΣΤ’, σ. 4413, 4452, 4476.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την ετεροδικία των κρατών και του πρόσθετου αυτής Πρωτοκόλλου». τόµ. Ε’, σ. 4113.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, τόµ.
Η’, σ. 6672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». (Συζήτηση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4692.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του

Συµβουλίου της 15/10/2001, σχετικά µε τα προνόµια και τις
ασυλίες που χορηγούνται στο Ινστιτούτο Μελετών για θέµατα ασφάλειας και στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και στα όργανά τους και στα µέλη του Προσωπικού τους». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 5056.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Εκπαιδευτικού Κέντρου Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
αυτής, αφ’ετέρου, της Εσωτερικής Συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου της
Συµφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6139,
6700, 6701.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 375, 422, 494, 593.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1956,
2357, 2402, 2425, τόµ. Δ΄, σ. 2643.
Συζήτηση επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κοινωνικού Προϋπολογισµού 2001. τόµ. Γ’, σ. 2035.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6074, 6510,
6559, 6605, 6767.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής Εστίας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 239,
562, 588, 617, 669, 670.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 198.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία στον τοµέα της πρόληψης
και της αντιµετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 211.
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». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 223.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
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Αποκέντρωσης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ουγγρικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία και την αµοιβαία παροχή βοήθειας στο τοµέα της πρόληψης και της
εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών και σοβαρών ατυχηµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3732, τόµ. ΣΤ’, 4405.
Σχέδιο νόµου Υπ.Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4628,
5054.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων
και των υποψηφίων Βουλευτών». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ.
5009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας
και λοιπές διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5105, 5147, 5235, 5275.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας τεχνικής συνεργασίας µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της Ελληνικής Κυβέρνησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5296, τόµ. Η’, σ. 6701
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
από το κράτος, έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα
και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και
των υποψηφίων Βουλευτών». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’,
σ. 6015, 6054, 6081, 6131, 6298.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Μάλτας στον τοµέα της πολιτικής προστασίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων
µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης/Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισµού καταστάσεων εκτάκτων αναγκών
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (FEMA), για τη συνεργασία στην πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 588, τόµ. Ι’, σ.
884, 922, 962, 1027, 1028.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών
µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια
χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 257, 729, τόµ. Β’, σ. 954,
1000, 1035, 1040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης σύστασης του Ευρω-

παϊκού Οργανισµού Δορυφορικών Επικοινωνιών
«EVTELSAT». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 918.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2046, τόµ. Δ’, σ. 2900.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουκρανίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2046, τόµ. Δ’, 2921.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας για διεθνή οδική µεταφορά επιβατών
και εµπορευµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3841,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Γεωργίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας στον
τοµέα των ταχυδροµείων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3884, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 4817.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της εκπαίδευσης στις αεροπορικές µεταφορές, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4795, τόµ. Θ’, σ. 263.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας, για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’,
σ. 5578, τόµ. Θ’, σ. 264.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«Κύρωση των Πράξεων του XXII Παγκόσµιου Ταχυδροµικού Συνεδρίου (Πεκίνο 1999)». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ.
6772.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας στον τοµέα των ταχυδροµείων
και τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 889.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Α’, σ. 6, τόµ. Β’, σ. 1362, 1391, 1445, 1579, τόµ. Γ’,
σ. 1783, 1784.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια, συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 251, 286, 365.
Ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι-
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κής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
στον τοµέα οικονοµικών-δηµοσιονοµικών παραβάσεων και
άλλων οικονοµικών εγκληµάτων». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
611.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». (Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 659, τόµ. Β’, σ. 815.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου, διόρθωση της Σύµβασης για
την αµοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάµεσα στις τελωνειακές διοικήσεις». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 669.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 691, τοµ. Β’, σ. 868.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ Ευρατόµ του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1672, 2324.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της
Ουκρανίας για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1672, 2239.
Συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 και γ) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2496, 2542, 2592, 2654,
2726.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών όπλων και την
καταστροφή τους». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’,
σ. 3064, τόµ. Ε’, σ. 3644, 3664.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21ης Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικής
Περιεχοµένου «Αρµοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Δ’, σ. 3331, τόµ. Ε’, σ. 3683.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». (Συζήτηση). τόµ. Ε’,
σ. 3348.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα
για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3761, 3762, 3978, 4013.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 5054.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών του Μεξικού για την προώθηση και αµοιβαία
προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.

ΣΤ’, σ. 4262, 5020.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 5054.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας για την προώθηση και αµοιβαία
προστασία των επενδύσεων µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 5039.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και της αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος του κεφαλαίου». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 5054.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. Ζ’, σ. 5133,
5375, 5389.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της
Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την
αποτροπή της φορολογικής διαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ.
5554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5554.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6139.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». (Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. Θ’, σ.
107, 127, 150, 167.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». (Συζήτηση).
τόµ. Θ’, σ. 204, 445.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του δηµοσίου και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 239,
469, 499, 533, 555, 556.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
Θ’, σ. 283.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον
τρόπο απόδοσης του φόρου προστιθέµενης αξίας και λοιπές ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
553, 679, 715, τόµ. Ι’, σ. 868.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
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και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». (Κατάθεση-Συζήτηση). Τόµ. Θ’, σ. 631, τόµ. Ι’, σ. 1365, 1428.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 687.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε
άλλα κυβερνητικά όργανα». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 951.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση ανωνύµου τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 1015.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Οργανισµοί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των Υπαλλήλων». (Κατάθεση).
τόµ. Ι’, σ. 1044.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες
97/11 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 96/61 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων
για υδατορέµατα».(Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Ε’, σ. 4112,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4856, 4916.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης
της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του
Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5322, τόµ. Η’, σ. 5977.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Πρωτοκόλου του Κιότο στη
Σύµβαση-Πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, για
την αλλαγή του κόµµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5420, 5879.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων, αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 100, 274, 305, 326, 349, 363.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14ης Ιουλίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. «Εγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και
ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του ολυµπιακού
έργου της µαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ Α/139)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 319.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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». (Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3459.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις κινηµατογραφικές συµπαραγωγές». τόµ.

Ε’, σ. 3653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για τις κινηµατογραφικές συµπαραγωγές». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4696.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τοµ. Ζ’, σ. 5663,τόµ. Η’, σ. 6223,
6308, 6340, 6488.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 588, τόµ. Ι’, σ. 1040, 1071, 1119, 1144,
1206.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5305, 5646, 5698,
5807, τόµ. Η’, σ. 5972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής των ρηµατικών διακοινώσεων της 24ης και 27ης Απριλίου 2001 συναφθείσης Συµφωνίας για τη ρύθµιση ορισµένων εκκρεµούντων θεµάτων
σχετικών µε τα παραρτήµατα IV και V της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
λειτουργία των σταθµών αναµετάδοσης στην Ελλάδα, που
υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 20 Μαΐου 1996». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5578, τόµ. Η’, σ.
6750, 6751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής στην Αθήνα των ρηµατικών διακοινώσεων της 1ης Μαρτίου 2001 συναφθείσης
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την παράταση της ισχύος του Παραρτήµατος V της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής για τη λειτουργία των σταθµών αναµετάδοσης στην Ελλάδα που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 20 Μαϊου 1996». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5651.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 19, 65,
94, 247, 251, 356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας για συνεργασία στον τοµέα της υγείας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2440, τόµ. Ε’, σ. 3644.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την υποχρεωτική κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας σε περίπτωση φυσιολογικού
τοκετού, για µητέρες ασφαλισµένες στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). τόµ. Ε’, σ. 3444.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τον αποκλεισµό των πολυτέκνων από το διαγωνισµό για την
πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την χορήγηση
των αδειών άσκησης επαγγέλµατος στους αποφοίτους βοηθούς νοσηλευτές του έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3790.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 19, 65,
94, 247, 251, 356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την εξόφληση χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές. τόµ. Α’, σ. 60.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να αντιµετωπισθούν τα λειτουργικά προβλήµατα στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκοµείο Νίκαιας. τόµ. Α’, σ. 777.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την κατάσταση της δηµόσιας υγείας.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Π. Μελάς, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ι. Χωµατάς, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Α. Ανδρεουλάκος, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α’, σ. 779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοσοκοµείου Σερρών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της µονάδος τεχνητού νεφρού. τόµ. Β’, σ. 996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Λάρισας, την πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 997.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ασφαλή αποµάκρυνση των στερεών µολυσµατικών αποβλήτων από τα νοσοκοµεία. τόµ. Β’, σ. 1557.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση της
λειτουργίας του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
καθαριότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Γ’, σ. 2423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
των Πανεπιστηµιακών κλινικών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε’, σ.
3398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επαναλειτουργία της µονάδας
εντατικής θεραπείας και εµφραγµάτων του Νοσοκοµείου
Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ. 3413.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το νέο νοσοκοµείο Λήµνου. τόµ. Ε’, σ. 3777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. Ε’, σ. 3944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιαςσχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των

εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», την επίλυση των προβληµάτων τους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την πορεία του έργου ανέγερσης
του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4633.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την τροποποίηση του Οργανισµού του Νοσοκοµείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στη Θεσσαλονίκη, για την εγκατάσταση Πανεπιστηµιακών Κλινικών.τόµ. Ζ’, σ. 5204.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης του έργου
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Ζ’, σ.
5205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό προσωπικό του αλλεργιολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης. τόµ. Ζ’, σ. 5265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την εκχώρηση υπηρεσιών των δηµοσίων Νοσοκοµείων σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση µέτρων για τον προσεισµικό έλεγχο των
δηµοσίων κτιρίων και ιδιαίτερα των σχολείων. τόµ. Η’, σ.
6128.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής. τόµ. Ε’, σ.
3943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής στο Χαϊδάρι. τόµ. ΣΤ’, σ. 4791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστηµιακού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης. τόµ. Ζ’, σ. 5576.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, για ενοποίηση
των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων και την υπαγωγή τους στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). τόµ. Ε’, σ. 4125.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στα δύο ψυχιατρικά νοσοκοµεία της Αθήνας.
τόµ. Ε’, σ. 4096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση των τµηµάτων απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Ζ’, σ. 5577.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 687.
ΝΤΟΜΑΤΑ-ΝΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους τοµατοπαραγωγούς του Νοµού Ηλείας κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3711.
Ξ
ΞΑΝΘΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία σιτοπαραγωγών του Νοµού Ξάνθης. τόµ. Η’, σ.
6120.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εκµάθηση
των ξένων γλωσσών στα σχολεία, τη χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5142.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη θέσπιση κινήτρων για την εγκατάσταση ξενοδοχειακών µονάδων στους γειτονικούς µε την Αττική νοµούς, που θα καλύψουν τις ανάγκες των Ολυµπιακών
Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την άρση του περιορισµού της ίδρυσης
και επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σητείας Κρήτης. τόµ. Η’, σ. 6195.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων ΧΙΛΤΟΝ και ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2002.
ΞΕΝΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να ανακληθεί η απόφαση εκχώρησης του κτιρίου του Ξενώνα της
Εστίας Ναυτικών στην «Αθήνα 2004 Α.Ε».τόµ. Α’, σ. 522.
ΞΥΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της κρατικής βιοµηχανίας ξυλείας Καλαµπάκας. τόµ. Α’, σ. 526.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβαλλόντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την µαταίωση της κατασκευής µεγάλων οδικών έργων, για
την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής του οδικού άξονα Λεύκτρου-Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ. 3945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου παράκαµψης του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος του Βόλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4268.

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στον οδικό άξονα Λουτρών- Αιδηψού- Λίµνης στην
Εύβοια κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3585.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής οδικού άξονα Σπάρτης-Γυθείου. τόµ. Ε’, σ. 3592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την ένταξη στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, την κατασκευή οδικών αξόνων στη περιοχή των Αγράφων Ευρυτανίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων κατασκευής των
ανισόπεδων κόµβων στη δυτική Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζηµιών που υπέστη
το οδικό δίκτυο της Εύβοιας από την πρόσφατη θεοµηνία.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την βελτίωση των µεταλλικών γεφυρών στο εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5694.
ΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή των καταβληθέντων
αποζηµιώσεων, λόγω απαλλοτρίωσης κτηµάτων, κατά µήκος της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ), στο Νοµό Φθιώτιδος. τόµ. Β’, σ. 1130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τα προβλήµατα στο οδόστρωµα της εθνικής οδού ΑθηνώνΛαµίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου ολοκλήρωσης του εθνικού
δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. Δ’, σ. 3300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την υπογραφή από τη
χώρα µας, του µνηµονίου κατασκευής του Πανευρωπαϊκού
Άξονα VIII, (Παραεγνατία) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1422.
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αναθεώρηση της απόφασης για την
κατασκευή Κέντρου Διανοµής της Δηµόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισµού, εντός της οικιστικής ζώνης του Δήµου Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5537.
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την οικοδοµή της πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
στην Οία-Σαντορίνης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Ν. Κατσαρός, Ι. Λαµπρόπουλος, Α.
Ανδρεουλάκος, Σ. Καλογιάννης, Γ. Αλογοσκούφης, Α.

92
Μπέζας, Ε. Χαϊτίδης, Α. Τσιπλάκος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Α. Ρεγκούζας και Η. Καλλιώρας). τόµ. Ε’, σ. 3594.
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους οικοδόµους. τόµ. Ε’, σ. 3377.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους οικοδόµους. τόµ. Ε’, σ. 3377.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων
και των υποψηφίων Βουλευτών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 5009, τόµ. Η’, σ. 6015, 6054, 1081,
6131, 6298.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής, για το οικονοµικό έτος 2000. β) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής,
για το οικονοµικό έτος 2002. τόµ. Β’, σ. 1046.
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». (Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 2255.
Συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 και γ) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2496, 2542, 2592, 2654,
2726.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Καλογιάννης, Ν. Λέγκας, Θ.
Κασσίµης και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ε’, σ. 3728.
Συζήτηση προ Ηµερήσιας Διάταξης, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισµού της
Βουλής περί γενικευµένης συζήτησης Επερώτησης µε θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5495.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας
και οι επιπτώσεις της». (Συζήτηση). τόµ. Ζ’, σ. 5827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή Π. Παυλόπουλο, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε την εµφάνιση Αλβανών οικονοµικών µεταναστών ως τουριστών στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστι-

κής Υπηρεσίας και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού.
τόµ. Η’, σ. 6439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». (Συζήτηση). τόµ.
Θ’, σ. 204, 445.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τις διαδικασίες των διαγωνισµών για τα ολυµπιακά έργα. τόµ. Ε’, σ. 3909.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Περίβαλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14ης Ιουλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. «Εγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του ολυµπιακού έργου της µαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ Α/139)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την λήψη των
αναγκαίων µέτρων τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόµενους στα έργα του Ολυµπιακού
Χωριού. τόµ. Θ’, σ. 324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
την πορεία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της Μαραθώνιας Διαδροµής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1175.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας κατόπιν µηνυτήριας
αναφοράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ολυµπιακής Αεροπορίας. τόµ. Α’, σ. 12.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την απόλυση των 500
εποχικών υπαλλήλων από την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ.
Β’, σ. 1443.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να συµπεριληφθεί η λίµνη της Ολυµπίας-Καϊάφα στις περιοχές τέλεσης Ολυµπιακών Αθληµάτων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σχετικά µε την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας να παραχωρήσει έκταση στη θέση «Ψαλίδι» Αµαρουσίου µε το σύστηµα της αντιπαροχής κ.λπ.». τόµ. Α’, σ.
560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη θέσπιση κινήτρων για την εγκατάσταση ξενοδοχειακών µονάδων στους γειτονικούς µε την Αττική νοµούς, που θα καλύψουν τις ανάγκες των Ολυµπιακών
Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 1656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων ΧΙΛΤΟΝ και ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το έργο πρασίνου στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ.Γ’, σ. 2174.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε θέµα: «Η πορεία
της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων

93
του 2004». (Συζήτηση). τόµ. Δ’, σ. 3192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος Ολυµπιακής Εκπαίδευσης στα σχολεία
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την µαταίωση της κατασκευής µεγάλων οδικών έργων, για
την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3615.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού
σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Σ.
Δαϊλάκης, Γ. Τρυφωνίδης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης, Α. Κατσιγιάννης, Β. Κορκολόπουλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος και Εµµ. Κεφαλογιάννης). τόµ. Ε’,
σ. 4133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε τον εξωραϊσµό και την ανάπλαση των κεντρικών κτιρίων και ιστορικών µνηµείων της πόλης του Ηρακλείου εν όψει της Ολυµπιάδας του 2004. τόµ. ΣΤ’, σ.
4986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
το φορέα χρηµατοδότησης των έργων που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραµµα «Ελλάδα 2004-Δίκτυο Προπονητηρίων».
τόµ. Ζ’, σ. 5605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επιλογή της µασκότ για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. τόµ. Ζ’, σ. 5283.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δηµοκρατίας:
Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης,
Α. Κατσιγιάννης, Β. Κορκολόπουλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Μ. Κεφαλογιάννης). τόµ. Η’, σ.
5944.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση της από 14ης Ιουλίου 2002 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. «Εγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και
ρύθµιση λοιπών θεµάτων για την εκτέλεση του ολυµπιακού
έργου της µαραθώνιας διαδροµής (ΦΕΚ Α/139)». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 319.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την πορεία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της Μαραθώνιας Διαδροµής κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1175.
ΟΜΙΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού ως ανεξάρτητη αρχή, τη θέσπιση ανώτατου ορίου ανάληψης δηµοσίων προµηθειών από εταιρείες οµίλους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4093.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την εισαγωγή
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα παιδιών οµογενών από τη Βόρεια Ήπειρο κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διαγραφή
από τις Πανεπιστηµιακές Σχολές των Ελλήνων Οµογενών
από την Αλβανία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4718.
ΟΠΛΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Για
την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής χρήσης και εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων». (Προτείνοντες Βουλευτές:Θ. Κασσίµης). (Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 3379.
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών οπωροκηπευτικών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6198.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου
Κοινωνικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. τόµ. Β’, σ. 806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή στους βαµβακοπαραγωγούς
του Νοµού Έβρου της τιµής του προϊόντος κατά τη συγκοµιδή κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποπληρωµή των βαµβακοπαραγωγών
για τις ποσότητες βαµβακιού που παρέδωσαν κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5968.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας καθώς και
την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Τζέκης, Ν. Γκατζής, Λ.
Κανέλλη, Ο. Κολοζώφ, Π. Κοσιώνης, Σ. Σκοπελίτης, Α.
Σκυλλάκος, Σπ. Στριφτάρης, Δ. Τσιόγκας και Γ. Χουρµουζιάδης). τόµ. Ι’, σ. 992.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καταβολή
στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕ), των χρωστούµενων από το κράτος 127 δισεκατοµµυρίων δραχµών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 994.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης, ως προς τις διαδικασίες εφαρµογής του προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών
κτιρίων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποδοχή του αιτήµατος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, για την αναγκαιότητα αγοράς µικρών πυροσβεστικών οχηµάτων κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προεκλογικές δαπάνες των υποψηφίων για τις εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ι’, σ. 825.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΟΑΣΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Σεισµολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου της
Πάτρας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4352.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 375, 422, 494, 593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή ενίσχυσης στους ανέργους του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3403.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΣΘ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αύξηση της τιµής
των Εισιτηρίων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 3224.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Α’, σ.
776.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την εισφορά του δηµοσίου για την
κύρια ασφάλιση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ). τόµ. Γ’, σ. 2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δυνατότητα
µεταφοράς των ασφαλίστρων που κατέβαλαν αγρότες στο
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αύξηση της αγροτικής τους σύνταξης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για πληρωµή των ιατρικών εξετάσεων των
ασφαλισµένων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για την διαδοχική ασφάλιση των αγροτών.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4761.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανεργία, τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και τις συντάξεις του
ΟΓΑ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Γιακουµάτος, Ν. Αγγελόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Γ. Καρασµάνης, Α. Ανδρεουλάκος,
Π. Αδρακτάς, Α. Μπούρας, Σ. Σπύρου, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας και Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Ζ’, σ. 5285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η’, σ. 6373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, την ταχύτερη απονοµή των

συντάξεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 59.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής Εστίας και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 239,
562, 588, 617, 669, 670.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων µισθοδοσίας υπαλλήλων που υπηρετούσαν
στον ΕΟΤ και αποσπάστηκαν αυτοδικαίως στην περιφέρεια
κ.λπ.» (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1274.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο παρακράτησης της εισφοράς του
Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για τους βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Β’, σ. 1326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των διοικητικών προβληµάτων
του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις από τις
πρόσφατες καιρικές συνθήκες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παραλαβή από τον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, όλων των αιτήσεων για
αποζηµιώσεις των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία αγροτών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στον
Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σχετικά µε την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας να παραχωρήσει έκταση στη θέση «Ψαλίδι» Αµαρουσίου µε το σύστηµα της αντιπαροχής κ.λπ.». τόµ. Α’, σ.
560.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στο Νοµό Σερρών. τόµ. Η’, σ.
6486.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δορυφορικών Επικοινωνιών
«EUTELSAT». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 918.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη
Σύµβαση-Πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, για
την αλλαγή του κόµµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5420, 5879.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας τεχνικής συνεργασίας µεταξύ του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και της
Ελληνικής Κυβέρνησης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5296, τόµ. Η’, σ. 6701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτε-
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ρικών σχετικά µε την έκθεση που δόθηκε στη δηµοσιότητα
από πλευράς Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, όπου ασκείται κριτική της δηµόσιας ζωής της χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Η’, σ. 6442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις θέσεις της Κυβέρνησης για την επικείµενη επίθεση στο Ιράκ. τόµ. Ι’, σ. 1513.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε την υποδοµή και τις συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Ι. Παπαθανασίου, Π.
Μελάς, Α. Νεράντζης, Γ. Βουλγαράκης, Ι. Χωµατάς, Α.
Παυλίδης και Γ. Σαλαγκούδης, Σ. Σπύρου, Κ. Τσιπλάκης).
τόµ. Β’, σ. 1328.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε την υποδοµή και τις συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Μ. Βαρβιτσιώτης, Α. Βαρίνος, Ι. Παπαθανασίου, Π.
Μελάς, Α. Νεράντζης, Γ. Βουλγαράκης, Ι. Χωµατάς, Α.
Παυλίδης και Γ. Σαλαγκούδης, Σ. Σπύρου, Κ. Τσιπλάκης).
τόµ. Β’, σ. 1328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις διαδικασίες παραχώρησης χώρων εγκαταστάσεων και υποδοµών του Οργανισµού Λιµένα Πειραιά Α.Ε., στους Δήµους Κερατσινίου
και Αµπελακίων Σαλαµίνας. τόµ. Γ’, σ. 2399.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Μ. Βαρβιτσιώτης, Κ. Τσιπλάκης, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Α. Νεράντζης, Α. Βαρίνος, Ι. Παπαθανασίου, Σπ. Σπύρου, Γ. Καλός, Β. Μιχαλολιάκος, Α. Παυλίδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5309.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΟΠΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, αναφερόµενα
στην πληµµελή υπεράσπιση των συµφερόντων του δηµοσίου στη διεξαγόµενη ποινική δίκη στελεχών του Οργανισµού
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) και της εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ. τόµ. Ζ’, σ. 5455.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή «Στενών» του ποταµού Νέστου, από την
κατασκευή έργων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ). τόµ. Β’, σ. 1321.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΟΣΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του Ράλλειου Λυκείου και Γυµνασίου στον Πειραιά. τόµ. Ε’, σ. 3704.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5826, τόµ. Η’, σ. 6223, 6378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών κτιρίων και αιθουσών στο Πολεοδοµικό Συγκρό-

τηµα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1025.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Ι. Λαµπρόπουλος, Ε. Πολύζος, Κ. Τασούλας, Γ. Τσούρνος, Αθ. Δαβάκης, Θ. Βασιλείου, Θ. Κατσίκης, Αικ. Παπακώστα, Ιορ.
Τζαµτζής, Μ. Χαλκίδης, Στ. Δαϊλάκης, Θ. Λεονταρίδης και
Β. Πολύδωρας). τόµ. Ε’, σ. 3753.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις ανακρίσεις αξιωµατικών για τη
17Ν κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 202.
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να ρυθµίσει νοµοθετικά την
οριοθέτηση χειµάρρων και ρεµάτων καθώς και τη δόµηση
γύρω από αυτά. τόµ. Β’, σ. 1624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την απάλειψη των θαλασσίων συνόρων,
Ελλάδας-Τουρκίας από τους νέους ψηφιακούς χάρτες της
αµερικανικής χαρτογραφικής υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3225.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία του Μιχάλη Νεονάκη σε αντικατάσταση της
Βουλευτού Αγγελικής Λαΐου του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Θ’, σ. 214.
Ανακοινώνεται η ορκωµοσία του Γ. Κτενά σε αντικατάσταση του Ε. Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 299.
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εκµίσθωση δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης έκτασης στο Νοµό Κιλκίς για την εξόρυξη
χρυσού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για διενέργεια δηµοπρασίας για δύο µεταλλευτικές περιοχές στο Δήµο Κρουσσίων Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4263.
ΟΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διάνοιξη ορυχείου της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Μακροπηγή Κοζάνης, τη µετεγκατάσταση του οικισµού σε άλλη περιοχή κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που κατέθεσε η εταιρεία «Μεταλλευτική Θράκη Α.Ε.» για τα χρυσωρυχεία των Σαπών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3833.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ουγγρικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία και την αµοιβαία παροχή βοήθειας στον τοµέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών και σοβαρών ατυχηµάτων». (Ψήφιση). τόµ.
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ΣΤ’, σ. 4405.
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 πεδίο
της πρόληψης των βιοµηχανικών ατυχηµάτων, των φυσικών
καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 223.
Σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου
της Ουκρανίας για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά
θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1672, 2239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουκρανίας». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Δ’, σ. 2921.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορολογικής διαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ.
5554.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
(βλ. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών
µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια
χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 954, 1000, 1035, 1040.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας
και οι επιπτώσεις της». (Συζήτηση). τόµ. Ζ’, σ. 5827.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΤ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης:
«Σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης του Τουρισµού». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Λιάσκος, Π.Φουντουκίδου, Π. Παναγιωτόπουλος, Μ. Βαρβιτσιώτης, Β. Πάππας, Α. Φλωρίνης,
Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός, Κ. Τσιπλάκης, Α. Παυλίδης, Σ.
Σπύρου, Ε. Πολύζος, Κ. Τασούλας, Α. Αγγελής, Η. Φωτιάδης, Β. Τσίπρας, Ι. Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Π. Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Γ’, σ.
1729.
ΠΑΙΔΕΙΑ (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
(δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης), από την Βουλευτή του Συνασπισµού, της
Αριστεράς και της Προόδου, Μ. Δαµανάκη, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει τον «Συνήγορο του Παιδιού» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5280.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις ελλείψεις και
στις προδιαγραφές ασφαλείας των παιδικών χαρών. τόµ.
Ε’, σ. 3942.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο αναφερόµενα στο υπό διαµόρφωση νοµοθετικό πλαίσιο
λειτουργίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5535.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΕΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο του παράνοµου τζόγου κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλο, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου του παράνοµου τζόγου κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3717.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 107,
127, 150, 167.
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, µε αντικείµενο «τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας από το 1990 ως τις 9-4-2000». τόµ.
Ε’, σ. 3516.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε τους λόγους απόρριψης από την Επιτροπή του Υπουργείου της αιτήσεως για τη σύσταση Πανεπιστηµίου στο
Νοµό Πέλλας. τόµ. Γ’, σ. 1781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση στους αποφοίτους του Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού Ψυχολογικού
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του δικαιώµατος
συµµετοχής σε διαγωνισµούς για πρόσληψη σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο δηµόσιο. τόµ. Γ’, σ.
2030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
Πανεπιστηµίου στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
του Σεισµολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου της
Πάτρας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4634.

97
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λειτουργία
πανεπιστηµιακής σχολής στην Κόρινθο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
(βλ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι των
Πανεπιστηµίων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυχίων τους. τόµ. Γ’, σ. 2420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη διαγραφή
από τις Πανεπιστηµιακές Σχολές των Ελλήνων Οµογενών
από την Αλβανία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4718.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο και
την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Σ.Ταλιαδούρος, Μ. Λιάπης, Θ. Κασσίµης, Γ. Βλάχος,
Γ. Ορφανός και Ε. Κεφαλογιάννης). τόµ. Θ’, σ. 225.
ΠΑΝΙΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της τροποποίησης
του άρθρου XXI της Σύµβασης για το διεθνές εµπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση (C.I.T.E.S)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διάσωση της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. λόγω υποχρεώσεώς της στην επιτροπή. τόµ. Ι’, σ. 958.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις τουρκικές διεκδικήσεις στον εναέριο χώρο του Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ. 3371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο. τόµ. Η’, σ. 6372.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της ανεπαρκούς αγροτικής παραγωγής και του εισοδήµατος. τόµ. Γ’, σ. 1971.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
ανεξέλεγκτης διακίνησης φυσικού πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα µας, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2463.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να επιχορηγείται η ανέγερση
πρώτης κατοικίας στο Πήλιο για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. τόµ. Γ’, σ. 1692.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών εν υπηρεσία στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, τη διάλυση του µηχανισµού παρακολούθησης του συνδικαλιστικού κινήµατος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5456.

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την χορήγηση
του εξωιδρυµατικού επιδόµατος σε όλους τους παραπληγικούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3706.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παραχώρηση σε ιδιώτες έκτασης στην περιοχή αµµόλοφων του Δήµου Ελευθερών, Νοµού Καβάλας. τόµ. Γ’, σ. 1689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις διαδικασίες παραχώρησης χώρων εγκαταστάσεων και υποδοµών του Οργανισµού Λιµένα Πειραιά Α.Ε., στους Δήµους Κερατσινίου
και Αµπελακίων Σαλαµίνας. τόµ. Γ’, σ. 2399.
ΠΑΡΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την προέγκριση εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή της Καρυστίας του Νοµού Ευβοίας. τόµ. Θ’, σ. 323.
ΠΑΤΑΤΑ-ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξυγίανσης του κυκλώµατος της αγοράς της πατάτας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6643.
ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη
δροµολόγηση κατασκευής των αντιπληµµυρικών έργων
στην Πάτρα, τη διευθέτηση του χειµάρρου Διακονάρη κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση παραρτήµατος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Πάτρας στο Αίγιο. τόµ. Η’, σ. 6180.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των
Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε τον Πειραιά. τόµ. Η’, σ.
6641.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή «Στενών» του ποταµού Νέστου, από την
κατασκευή έργων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ). τόµ. Β’, σ. 1321.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δηµοκρατίας:
Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Μ. Σαλµάς, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Ορφανός, Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Δαϊλάκης, Γ. Βλάχος, Γ. Δεικτάκης,
Α. Κατσιγιάννης, Β. Κορκολόπουλος, Α. Μπέζας, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Ταλιαδούρος, Μ. Κεφαλογιάννης). τόµ. Η’, σ.
5944.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε θέµατα
περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των πολιτών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Τρυφωνίδης, Α.

98
Μπέζας, Ε. Παπαδηµητρίου, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Καλογιάννης, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Η. Καλλιώρας, Θ.
Σκρέκας και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη διάσωση της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. λόγω υποχρεώσεώς της στην Επιτροπή. τόµ. Ι’, σ. 958.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 1783, 1784.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής
και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1159,
1211, 1252, 1362.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση). τόµ. Β’,
σ. 1362, 1391, 1445, 1579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έγκριση εγκατάστασης χοιροτροφικής
µονάδας της HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µονάδας
αποθήκευσης και συσκευασίας λιπασµάτων στον όρµο Αγίου Ιωάννη Αµαλιάπολης Μαγνησίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την
περιοχή του Μεταξουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης των νερών του ποταµού Ευρώτα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4793.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4856, 4916.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4951-4955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την λήψη των αναγκαίων µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανάκληση της άδειας συνέχισης των
εργασιών εξόρυξης µεταλλευµάτων από την επιχείρηση
TVX GOLD στην Κοινότητα Στρατονίκης Χαλκιδικής. τόµ.
Ζ’, σ. 5269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το πρόγραµµα αδειοδότησης των χώρων Υγειονοµικής Ταφής των Απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5306.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης
της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογεί-

ου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του
Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5322.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και
της Προόδου: Ν. Κωνσταντόπουλος, Γ. Αµπατζόγλου, Α.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Μ. Δαµανάκη, Φ.
Κουβέλης). τόµ. Ζ’, σ. 5611.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας:
«Για την αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Λ. Γρηγοράκος και Ε. Βλασσόπουλος). (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 1391.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που κατέθεσε η εταιρεία «Μεταλλευτική Θράκη Α.Ε.» για τα χρυσωρυχεία των Σαπών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη ρύπανση του κόλπου της Ελευσίνας από τη λειτουργία
του εργοστασίου της Χαλυβουργικής. τόµ. Ε’, σ. 3912.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την εγκατάσταση αποθηκών καυσίµων
στην περιοχή της λιµνοθάλασσας Βάσοβα του Νοµού Καβάλας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων
µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισµού καταστάσεων εκτάκτων αναγκών
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (FEMA), για τη συνεργασία στην πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για πληρωµή των ιατρικών εξετάσεων των
ασφαλισµένων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3803.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ίδρυση νοσοκοµείου που να εξυπηρετεί τους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ).
τόµ. Ε’, σ. 3973.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την προώθηση και οργάνωση των βιολογικών καλλιεργειών στην περιφέρεια του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ.
5608.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση στην τροπολογία µε αριθµό γενικό 741 και ειδικό 57 «σχετικά µε τα θέµατα πετρελαίου». (Συζήτηση-Ψή-
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φιση). τόµ. Α’, σ. 312.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαισίου για το θεσµικό καθεστώς της δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού
αερίου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης Πετρελαίου, στο εισόδηµα των καπνοπαραγωγών που προέρχεται από τις επιδοτήσεις. τόµ. Ε’, σ.
3834.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 425, 741, 775, 804, τόµ. Ι’, σ. 838.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 425, 741, 775, 804, τόµ. Ι’, σ. 838.
ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΠΗΛΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να επιχορηγείται η ανέγερση
πρώτης κατοικίας στο Πήλιο για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. τόµ. Γ’, σ. 1692.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Ν.Δ. Πρ. Παυλόπουλο, σχετικά µε τα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την πρόσφατη βροχόπτωση, την αδυναµία στη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την πρόσφατη
βροχόπτωση κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις ενέργειες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων από
τις πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β’, σ. 1437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση των ζηµιών από τις πληµµύρες του περασµένου Δεκεµβρίου στο Δήµο Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ. 3375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις καταστροφές στο Ν. Φάληρο και το Μοσχάτο από την
πρόσφατη καταιγίδα, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 163.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη σύνδεση on-line του
ολοκληρωµένου πληροφορικού συστήµατος µε τα κεντρικά
γραφεία των κοµµάτων. τόµ. Α’, σ. 327.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας». (ΚατάθεσηΣυζήτηση). τόµ. Θ’, σ. 631, τόµ. Ι’, σ. 1365, 1428.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχµής,
για την ενίσχυση της εξωτερικής και παροικιακής πολιτικής
του Υπουργείου. τόµ. Β’, σ. 1041.
ΠΛΟΙΑ
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».
(Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1574.
ΠΛΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των
ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εµπορικών πλοίων 1976». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 2192, 2292.
ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις των εισιτηρίων στα
επιβατικά ακτοπλοϊκά πλοία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5141.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα πρόσφατα επεισόδια µεταξύ φιλάθλων στον ηλεκτρικό σταθµό Ν. Φαλήρου. τόµ. Γ’, σ.
1725.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε θέµατα
περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των πολιτών. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ. Τρυφωνίδης, Α.
Μπέζας, Ε. Παπαδηµητρίου, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Καλογιάννης, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Η. Καλλιώρας, Θ.
Σκρέκας και Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6466.
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να
συγκροτήσει στρατιωτική δύναµη που θα τεθεί στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ για τις πολεµικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. τόµ. Β’, σ. 1206.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα νησιά κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5261.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων, αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 100, 274, 305, 326, 349, 363.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την οικοδοµή της πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
στην Οία-Σαντορίνης. (Επερωτώντες Βουλευτές: Γ. Τρυφωνίδης, Σ. Τσιτουρίδης, Ν. Κατσαρός, Ι. Λαµπρόπουλος, Α.
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Ανδρεουλάκος, Σ. Καλογιάννης, Γ. Αλογοσκούφης, Α.
Μπέζας, Ε. Χαϊτίδης, Α. Τσιπλάκος, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Α. Ρεγκούζας και Η. Καλλιώρας). τόµ. Ε’, σ. 3594.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά
µε τις επιπτώσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία, τη λήψη
των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3018.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Θ. Βασιλείου, Ι.
Λαµπρόπουλος, Ν. Λέγκας, Κ. Τασούλας, Α. Δαβάκης, Ε.
Πολύζος, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Χ. Ζώη, Γ. Τσούρνος, Γ. Γαρουφαλιάς, Α. Παπακώστα, Θ. Αναγνωστόπουλος και Β.
Πολύδωρας). τόµ. Ε’, σ. 4101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4271.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση- Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’,
σ. 4628, 5054, τόµ. Ζ’, σ. 5105, 5147, 5235, 5275.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ.
588.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου
Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ι’, σ. 1040, 1071, 1119, 1144, 1206.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του Λαϊκού Σχολείου Παραδοσιακής Μουσικής. τόµ.
Ζ’, σ. 5282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5663, τόµ. Η’, σ. 6223,
6308, 6340, 6488.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη χορήγηση του οικογενειακού επίδοµατος
και στους δύο συζύγους, του πολυτεκνικού επιδόµατος στις
πολύτεκνες µητέρες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τον αποκλεισµό των πολυτέκνων από το διαγωνισµό για την
πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3370.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου και τήρηση ενός λεπτού σιγή στην µνήµη των αγωνιστών. τόµ. Β’, σ.
1491.

ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κατασκευή σπιτιών στην περιοχή της Φαρκαδόνας του
Νοµού Τρικάλων, για τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων από τον Πόντο. τόµ. Θ’, σ. 60.
ΠΟΡΘΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις των εισιτηρίων στα
επιβατικά ακτοπλοϊκά πλοία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απολύσεις συνδικαλιστών
ναυτικών της πορθµειακής γραµµής Καβάλας-Θάσου κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5751.
ΠΟΡΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα
της οικονοµικής εκµετάλλευσης και της ζωής και αρωγής
στα θύµατα των πράξεων αυτών». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ’, σ. 319, τόµ. Ι’, σ. 1453.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (βλ. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ)
ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
Συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1626, τόµ. Γ’, σ. 1666,
1795.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον κίνδυνο µόλυνσης των πηγών του ποταµού Λούρου από
την ανεξέλεγκτη λειτουργία της χωµατερής Δουρούλης Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ’, σ. 5018.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης των νερών του ποταµού Ευρώτα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4793.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή υδροηλεκτρικής µονάδας
στη θέση Τέµενος του ποταµού Νέστου από ιδιώτες κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή «Στενών» του ποταµού Νέστου, από την
κατασκευή έργων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ). τόµ. Β’, σ. 1321.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατασκευή φραγµάτων στον ποταµό
Πηνειό, στις περιοχές Αµυγδαλέας, Γυρτώνης και Τερψιθέ-
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ας του Νοµού Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 201.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21ης Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικής
Περιεχοµένου «Αρµοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 3331.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών
ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’,
σ. 5467, 5919.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τα κριτήρια για την κατανοµή των πιστώσεων πριµοδότησης, της πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών
έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1489.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση χρηµατοδότησης προγραµµάτων του Υπουργείου, από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
λειτουργικών προβληµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 5938.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απώλεια κοινοτικών πόρων, οι οποίοι
προορίζονται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων. τόµ. Γ’, σ. 2400.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους µηχανισµούς για
τη διαχείριση και τον έλεγχο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. τόµ. Β’, σ. 1325.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπής για την εκπόνιση πανελλαδικού σχεδίου χωροταξικής κατανοµής των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4129.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στο Νοµό Σερρών. τόµ. Η’, σ.
6486.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατάργηση των προγραµµατικών
συµφωνιών σε ότι αφορά την εκτέλεση κατασκευαστικών
έργων. τόµ. Γ’, σ. 1727.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Αριστεράς και της Προόδου Ν. Κων-

σταντόπουλο, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού ως ανεξάρτητη αρχή, τη θέσπιση ανώτατου ορίου ανάληψης δηµοσίων προµηθειών από εταιρείες, οµίλους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4093.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 19, 65,
94, 247, 251, 356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, Ε. Κεφαλογιάννη, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκλείσει
µε νοµοθετική ρύθµιση, τη συµµετοχή υπεράκτιων εταιρειών σε δηµόσια έργα, κρατικές προµήθειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1024.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΟΞΕΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Προξενική διατίµηση
και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 13.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης προκειµένου να ολοκληρωθούν το συντοµότερο οι διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών. τόµ. Β’, σ. 1359.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κάλυψη των κενών
θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στον Νοµό Έβρου.
τόµ. Γ’, σ. 1778.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. Δ’, σ. 3226.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας του Νοµού Σερρών µε οδηγούς. τόµ. Ε’, σ. 3865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στον
Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων. τόµ. Ζ’, σ. 5536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστηµιακού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης. τόµ. Ζ’, σ. 5576.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Πρσωπικού (ΑΣΕΠ) του 1998, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. τόµ. Η’, σ. 6051.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 588, τόµ. Ι’, σ.
884, 922,, 962, 1027, 1028.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα
της οικονοµικής εκµετάλλευσης και της ζωής και αρωγής
στα θύµατα των πράξεων αυτών». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ.
319.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση µέτρων για τον προσεισµικό έλεγχο των
δηµοσίων κτιρίων και ιδιαίτερα των σχολείων. τόµ. Η’, σ.
6128.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των κανόνων ασφαλείας και πρόληψης των ατυχηµάτων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3589.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων. τόµ. Ε’, σ.
3707.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τα πρόσφατα επεισόδια µεταξύ φιλάθλων στον ηλεκτρικό σταθµό Ν. Φαλήρου. τόµ. Γ’, σ.
1725.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των αποφάσεων των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ µέρους των διπλωµατικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωπικού
ταξιδιωτικού εγγράφου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ.
1807, 1808.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 884, 922, 962, 1027, 1028.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων,
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την κατασκευή σπιτιών στην περιοχή της Φαρκαδόνας του
Νοµού Τρικάλων, για τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων από τον Πόντο. τόµ. Θ’, σ. 60.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ζ’, σ. 5874, τόµ. Η’, σ. 5967.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΙ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στο Τ.Ε.Ε. Νεάπολης Λακωνίας.
τόµ. Γ’, σ. 2206.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έγκαιρη επιλογή του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη
στελέχωση των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 58.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το νέο Νοσοκοµείο Λήµνου. τόµ. Ε’, σ. 3777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό προσωπικό του αλλεργιολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης. τόµ. Ζ’, σ. 5265.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας:
«Για την αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Λ. Γρηγοράκος και Ε. Βλασσόπουλος). (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 1391.
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». (Προτείνοντες Βουλευτές:Θ. Κασσίµης). (Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 3379.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την ασυλία των κρατών
και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στη Βασιλεία Ελβετίας στις 16 Μαΐου 1972». τόµ. Β’, σ. 1398.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέσης Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ο
Πρόεδρος της Κ.Ο. της Ν.Δ. Κ. Καραµανλής και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 620.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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 ΣΥΝ και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση).
τόµ. Γ’, σ. 1883.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για τα δικαιώµατα
πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες». (Προτείνοντες Βουλευτές:
Α. Μαντέλης, Π. Κουρουµπλής, Φ. Παπαδέλλης). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 735, τόµ. Ε’, σ. 3883.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Για την καθιέρωση της Απλής αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για
την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας». (Προτείνοντες Βουλευτές: Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και από τον Συνασπισµό της Αριστεράς και της Προόδου). (Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4729.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων
από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Φ. Παναγιωτόπουλος, Φ. Κωστόπουλος, Α. Παυλίδης, Γ. Καρασµάνης, Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος, Θ. Δηµοσχάκης, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Παπαδόπουλος,
Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Θ. Σκρέκας, Θ. Λεονταρίδης, Ι. Λαµπρόπουλος, Σ. Καλαντζάκου, Ε. Παπανικολάου,
Α. Αγγελής, Α. Παπακώστα, Θ. Ρεγκούζας, Α. Νάκος, Γ. Αλογοσκούφης, Δ. Σιούφας). (Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 4051.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Πολιτισµού: «Περί ιδρύσεως Διεθνούς Ακαδηµίας Ελευθερίας». (Προτείνοντες
Βουλευτές: 102 Βουλευτές του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος (ΠΑΣΟΚ), 99 Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
(ΝΔ), 3 Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου (ΣΥΝ) και 2 Ανεξάρτητοι Βουλευτές). (Κατάθεση). τόµ. Γ’, σ. 1936.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί των
ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου των
νοµικών διατάξεων που αφορούν στην πρόληψη της διάδοσης των ναρκωτικών, την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου, την θεραπεία και την ένταξη στην κοινωνία εξαρτηµένων από ναρκωτικά προσώπων». (Προτείνοντες Βουλευτές: Μ. Δαµανάκη, Σ. Βούγιας, Π. Τατούλης, Φ. Κουβέλης, Στ. Μπένος). τόµ. Ζ’, σ. 5543.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Ν. Κακλαµάνης, Α. Γιαννόπουλος, Φ. Γιακουµάτος, Φ. Κωνσταντόπουλος, Σ. Σπύρου, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Ν. Αγγελόπουλος, Ν.
Γκελεστάθης, Κ. Κιλτίδης, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β.
Μιχαλολιάκος, Α. Μπούρας, Ε. Παπανικολάου, Π. Τατούλης, Σ. Χατζηγάκης, Α. Χειµάρας, Ι. Χωµατάς, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Καλαντζής, Α. Παπαληγούρας, Α. Νεράντζης και Π. Παυλόπουλος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Θ’,
σ. 19, 653.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού δαπανών της
Βουλής, για το οικονοµικό έτος 2000. β) Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής,
για το οικονοµικό έτος 2002. τόµ. Β’, σ. 1046.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

Συζήτηση επί του κατατεθέντος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κοινωνικού Προϋπολογισµού 2001. τόµ. Γ’, σ. 2035.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού για τον
Κοινωνικό Προϋπολογισµό. τόµ. Γ’, σ. 2039.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του
Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 και γ)
Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2000. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2496, 2542, 2592,
2654, 2726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. Δ’, σ. 3226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιβάρυνση των παραγωγών µε τα έξοδα επεξεργασίας των στοιχείων του ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης των επιδοτήσεων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5278.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο επεισόδιο µε τον τοξικοµανή στο κέντρο της Αθήνας, την επίθεση κατά της Πρωθυπουργικής κατοικίας και του Αστυνοµικού Τµήµατος Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6464.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 198.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής συνεργασίας στον
τοµέα της γεωργίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας».(Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1135.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την ετεροδικία των κρατών και του πρόσθετου αυτής Πρωτοκόλλου». τόµ. Ε’, σ. 4113.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των
σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4413, 4452, 4476.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβασης EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4640, 4644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4795.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πρωτο-
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κόλλου για τα προνόµια και τις ατέλειες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την εκµετάλλευση µετεωρολογικών δορυφόρων (EUMETSAT)». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5305, 5779.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης
της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του
Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη
Σύµβαση-Πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, για
την αλλαγή του κόµµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5420, 5879.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
αυτής, αφ’ετέρου, της Εσωτερικής Συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου της
Συµφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6139,
6700, 6701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του
παιδιού σε σχέση µε την ανάµειξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6539.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων
µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης/Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισµού καταστάσεων εκτάκτων αναγκών
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (FEMA), για τη συνεργασία στην πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Επιχειρήσεων
Υποστήριξης
της
Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1295,
1300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας για τη συµµετοχή ρουµανικού πρσωπικού
στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». τόµ. Ι’, σ. 1295,
1315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ. 1295, 1326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τρίτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1295, 1342.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο

της Αµυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Ι’, σ. 1295, 1349.
ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το κλείσιµο της επιχείρησης λευκόλιθου
ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας, την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5609.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των αποζηµιώσεων για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αγρότες του
Νοµού Κορινθίας από τις πυρκαγιές του 2000. τόµ. Η’, σ.
6376.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποδοχή του αιτήµατος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, για την αναγκαιότητα αγοράς µικρών πυροσβεστικών οχηµάτων κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5303.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης
και αναβάθµισης των υπηρεσιών της πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6196.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και
την αντιµετώπιση αιτηµάτων των αστυνοµικών και πυροσβεστών. (Επερωτώντες Βουλευτές: Χρ. Μαρκογιαννάκης, Θ.
Αναγνωστόπουλος, Α. Δαβάκης, Θ. Βασιλείου, Θ. Κατσίκης, Ι. Κεφαλογιάννης, Ε. Πολύζος, Ι. Λαµπρόπουλος, Ν.
Γκελεστάθης, Γ. Γαρουφαλιάς, Αικ. Παπακώστα, Α. Λυκουρέζος, Κ. Τασούλας, Αρ. Σπηλιωτόπουλος, Π. Παυλόπουλος και Β. Πολύδωρας). τόµ. Δ’, σ. 3062.
Ρ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(βλ. ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη λειτουργία
του τηλεοπτικού σταθµού «TEMPO» και του ραδιοφωνικού
σταθµού «PLANET», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6371.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(βλ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ)
ΡΑΛΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του Ράλλειου Λυκείου και Γυµνασίου στον Πειραιά. τόµ. Ε’, σ. 3704.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους ροδα-
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κινοπαραγωγούς. τόµ. Γ’, σ. 1881.
ΡΟΔΟΣ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα βρετανικών εφηµερίδων
και τηλεοπτικών εκποµπών, αναφερόµενα σε δυσφηµιστικές συκοφαντίες για την περιοχή Φαληράκι της Ρόδου, τις
επιπτώσεις στον τουρισµό κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 101.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας για τη συµµετοχή του ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων
Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση). τόµ. Η’,
σ. 6539.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης
της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του
Πρωτοκόλλου του 1980» για την προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές». (Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 5977.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία στον τοµέα της πρόληψης
και της αντιµετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 211.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5554.
Σ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λειτουργία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας. τόµ.
ΣΤ’, σ. 5016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την επιβολή προστίµων για οικοδόµηση σε
φερόµενες ως δασικές εκτάσεις στη νήσο Σαλαµίνα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 5017.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σεισµοπαθών που διαµένουν
στις εργατικές κατοικίες του Αιγάλεω. τόµ. ΣΤ’, σ. 4757.
ΣΕΛΕΤΕ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πρόσληψη
των επιτυχόντων, πτυχιούχων οικονοµικών σχολών στον
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για το έτος 2002. τόµ. Β’, σ. 1621.

ΣΙΤΑΡΙ-ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σιτοκαλλιεργητές κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή της επιδότησης στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής Πελασγίας Φθιώτιδος. τόµ. Ε’, σ.
4049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4756.
ΣΙΤΗΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Σύµβασης του
1999, για την επισιτιστική βοήθεια µετά των παραρτηµάτων
Α’ και Β’ αυτής». (Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2262.
ΣΙΤΗΡΑ-ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία σιτοπαραγωγών του Νοµού Ξάνθης. τόµ. Η’, σ.
6120.
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την ανέγερση Μνηµείου της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο του Σκοπευτηρίου
Καισαριανής. τόµ. Γ’, σ. 1691.
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τον κίνδυνο µόλυνσης των πηγών του ποταµού Λούρου από
την ανεξέλεγκτη λειτουργία της χωµατερής Δουρούλης Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ’, σ. 5018.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3843, τόµ. ΣΤ’, σ. 4397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών. τόµ. Β’, σ. 1288.
ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την καθυστέρηση ανακατασκευής του σταδίου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3614.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην πιθανή διαρροή κλοφέν, κατά την πυρκαγιά στον ατµοηλεκτρικό σταθµό της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, στον Άγιο Δηµήτριο Κοζάνης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5873.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα ιδιωτικού σχολείου σε βάρος νηπίου 4 ετών, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3879.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις διαδικασίες για χορήγηση αδειών σε ραδιοφωνικούς σταθµούς.
τόµ. Β’, σ. 1029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την αδειοδότηση των Ραδιοφωνικών Σταθµών. τόµ. Ε’, σ. 3806.
ΣΤΑΦΙΔΑ-ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των σταφιδοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών αποζηµιώσεων στους σταφιδοπαραγωγούς. τόµ. Ζ’, σ.
5208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών ενισχύσεων στους σταφιδοπαραγωγούς του Νοµού
Μεσσηνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5302.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγασης του Ιόνιου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε’, σ. 3947.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση
Πανεπιστηµίου στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3910.
ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 14, 40, 62,
103.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5651.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµ-

φωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4798.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4976.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των στρατοπέδων από το Γουδί, την απόδοση του χώρου στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου
για τη δηµιουργία Πάρκου υψηλού πρασίνου. τόµ. Β’, σ.
1247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου όσον αφορά το κλείσιµο του 9ου Συντάγµατος Πεζικού στην Καλαµάτα. τόµ. Ζ’, σ. 5605.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την αλλαγή χάραξης
της γραµµής του τραµ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4235.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις αυξήσεις των εισιτηρίων στα
επιβατικά ακτοπλοϊκά πλοία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5141.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αύξηση της τιµής
των Εισιτηρίων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 3224.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Γ. Γιακουµάτου και Χ. Πρωτόπαπα. τόµ. Α’, σ. 452.,
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Π. Παναγιωτόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1175.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ι. Καψή. τόµ. Β’, σ. 1593.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Ε. Γιαννόπουλου. τόµ. Γ’, σ. 1955.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Α. Παυλίδη. τόµ. Δ’, σ. 2997.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α.Μαντέλη. τόµ. Θ’, σ. 581.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Αγγελή. τόµ. Θ’, σ. 740.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: « Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης «πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Αριστεράς και
της Προόδου Ν. Κωνσταντόπουλου σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων». (Συζήτηση). τόµ. Γ’, σ. 1751.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Ν.Δ. και 121 Βουλευτών του Κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/
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27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδάφ. β’
του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1916.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: «Η πορεία
της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων
του 2004». (Συζήτηση). τόµ. Δ’, σ. 3192.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, µε αντικείµενο «τη διερεύνηση της νοµιµότητας των διαδικασιών χορήγησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας από το 1990 ως την 9-4-2000». τόµ.
Ε’, σ. 3516.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε θέµα: «Αλλαγή
του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5082.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, µε θέµα: «Ετήσια
Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Ζ’, σ.
5338.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισµού
της Βουλής περί γενικευµένης συζήτησης Επερώτησης µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5495.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας µε θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας
και οι επιπτώσεις της». (Συζήτηση). τόµ. Ζ’, σ. 5827.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση της Βουλής για τροποποίηση παλαιότερης απόφασης που αφορά στο λογαριασµό αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων της Βουλής. τόµ. Η’, σ. 6149.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5305, 5646, 5698,
5807, τόµ. Η’, σ. 5972.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση του προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». (Ψήφιση).τόµ. Α’, σ. 198.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δορυφορικών Επικοινωνιών
«EVTELSAT». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 918.
Πρόταση νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την ασυλία των κρατών και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στη Βασιλεία Ελβετίας στις 16 Μαϊου 1972». τόµ. Β’, σ. 1398.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των
ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εµπορικών πλοίων 1976». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 2192, 2292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Σύµβασης του

1999, για την επισιτιστική βοήθεια µετά των παραρτηµάτων
Α’ και Β’ αυτής». (Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2262.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών όπλων και την
καταστροφή τους». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3644,
3664.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την ετεροδικία των κρατών και του πρόσθετου αυτής Πρωτοκόλλου». τόµ. Ε’, σ. 4113.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 5054.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 4817.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας».(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, τόµ.
Η’, σ. 6672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 4817, 4856.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Σύµβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της
παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού
και για την καταστροφή τους». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4370.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά
µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 4444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
δικαστικής συνδροµής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 4817, 4887.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 5054.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβασης EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4640, 4644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4686.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για τις κινηµατογραφικές συµπαραγωγές». (Συ-
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ζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4696.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπέβαλε στη Βουλή τα κείµενα της 184
Διεθνούς Σύµβασης και 192 Διεθνούς Σύστασης Εργασίας
« Για την Ασφάλεια και την Υγεία στη Γεωργία». τόµ. Ζ’, σ.
5110.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης
της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του
Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5322, τόµ. Η’, σ. 5977.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη
Σύµβαση-Πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, για
την αλλαγή του κόµµατος». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5420, 5879.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορολογικής διαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος του κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ.
5554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5554.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της Σύµβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Ζ’, σ.
5578, τόµ. Η’, σ. 6264.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Εκπαιδευτικού Κέντρου Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της τροποποίησης
του άρθρου XXI της Σύµβασης για το διεθνές εµπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση (C.I.T.E.S)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6223.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας τεχνικής συνεργασίας µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της Ελληνικής Κυβέρνησης». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο Πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6772.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του XXII Παγκόσµιου Ταχυδροµικού
Συνεδρίου (Πεκίνο 1999)» (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6772.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή τροµοκρατικών βοµβι-

στικών επιθέσεων». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 100.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή της
διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου».
(Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 687.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της Κτηνιατρικής». (Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 830.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας στον τοµέα των ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 889.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης του έργου
κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου Σερρών. τόµ. Ζ’, σ.
5205.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να µην απολυθούν οι συµβασιούχοι υπάλληλοι του δηµοσίου που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. τόµ. ΣΤ’, σ. 4638.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Συµµόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό
του Συµβούλου Επικρατείας». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 595.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ Ευρατόµ του Συµβουλίου
της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 1672, 2324.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου
περί διαφθοράς». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 471.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τη συνεργασία στον τοµέα της πρόληψης
και της αντιµετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών». (Ψήφιση) τόµ. Α’, σ. 211.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού

109
Συµβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο
της πρόληψης των βιοµηχανικών ατυχηµάτων, των φυσικών
καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 223.
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». (Ψήφιση). τόµ.
Α’, σ. 235.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για
την εµπορική ναυτιλία». (Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1559.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας για συνεργασία στον τοµέα της υγείας». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2440 , τόµ. Ε’, σ. 3644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέµατα».
(Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1672, 2239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2046, τόµ. Δ’, 2900.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών, µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ουκρανίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2046, τόµ. Δ’, 2921.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2192, 2312.
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». (Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 2255.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαισίου για το θεσµικό καθεστώς της δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού
αερίου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2343.
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». (Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3459.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ουγγρικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία και την αµοιβαία παροχή βοήθειας στο τοµέα της πρόληψης και της
εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών και σοβαρών ατυχηµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3732, τόµ. ΣΤ΄, σ. 4405.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρα-

τίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
3841.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Συρίας για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3841, τόµ. ΣΤ’, σ. 4160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας για διεθνή οδική µεταφορά επιβατών
και εµπορευµάτων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3841,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3843, τόµ. ΣΤ’, σ. 4397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
της Νίκαιας, που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των
σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». (Κατάθεση). τόµ. Ε’, σ.
4081.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την προώθηση και αµοιβαία προστασία
των επενδύσεων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262,
5020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Γεωργίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας στον
τοµέα των ταχυδροµείων». (Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4308.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4444, 5039.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της εκπαίδευσης στις αεροπορικές µεταφορές, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.
4795, τόµ. Θ’, σ. 263.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4798, τόµ. Ι’, σ. 1178.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας
για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4975, 4976, τόµ. Ζ’, σ. 5633.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµο-
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σπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4976, τόµ. Ι’, σ. 1197.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά
µε τους φόρους εισοδήµατος του κεφαλαίου». (Ψήφιση).
τόµ. ΣΤ’, σ. 5054.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Απόφασης
των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συµβουλίου της 15/10/2001, σχετικά µε τα προνόµια και τις
ασυλίες που χορηγούνται στο Ινστιτούτο Μελετών για θέµατα ασφάλειας και στο Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και στα όργανά τους και στα µέλη του Προσωπικού τους». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 5056.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας τεχνικής συνεργασίας µεταξύ των Ηνωµένων Εθνών και της Ελληνικής Κυβέρνησης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5296.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τρίτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
(Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5467.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας, για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’,
σ. 5578, τόµ. Θ’, σ. 6264.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Κύρωση της δι’ανταλλαγής των ρηµατικών διακοινώσεων της 24ης και 27ης Απριλίου 2001 συναφθείσης Συµφωνίας για τη ρύθµιση ορισµένων εκκρεµούντων θεµάτων
σχετικών µε τα παραρτήµατα IV και V της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
λειτουργία των σταθµών αναµετάδοσης στης Ελλάδα, που
υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 20 Μαΐου 1996». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5578, τόµ. Η’, σ.
6750, 6751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής στην Αθήνα των ρηµατικών διακοινώσεων της 1ης Μαρτίου 2001 συναφθείσης
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την παράταση της ισχύος του Παραρτήµατος V της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής για τη λειτουργία των σταθµών αναµετάδοσης στην Ελλάδα που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 20 Μαϊου 1996». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5651.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της φυτοπροστασίας». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ.
5651.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου για την εφαρµογή του άρθρου αυτού της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του

οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της παράνοµης µετανάστευσης». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, 6646, 6647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης». (Κατάθεση).
τόµ. Η’, σ. 6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
αυτής, αφ’ετέρου, της Εσωτερικής Συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου της
Συµφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6139,
6700, 6701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6225.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας για τη συµµετοχή του ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων
Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ)». (Κατάθεση). τόµ. Η’,
σ. 6539, τόµ. Ι’, σ. 1295, 1315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της κτηνιατρικής». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 100.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της φυτοπροστασίας». (Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ.
248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Μάλτας στον τοµέα της πολιτικής προστασίας». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Επιχειρήσεων
Υποστήριξης
της
Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1295,
1300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ. 1295, 1326.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Τρίτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης».
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι’, σ. 1295, 1342.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νότιο-Ανα-
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τολικής Ευρώπης». (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Ι’, σ. 1295,
1349.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
(ΝΑΤΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αποδοχή από µέρους της Ελλάδος της
µετονοµασίας των «Στενών» σε «Τουρκικά Στενά» κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6637.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών σε σύσκεψη εργατικών σωµατείων στον Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για τη διάλυση
του µηχανισµού παρακολούθησης και υπονόµευσης του
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος που δρούν στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις απολύσεις συνδικαλιστών
ναυτικών της πορθµειακής γραµµής Καβάλας-Θάσου κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5751.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση των Πράξεων του XXII Παγκόσµιου Ταχυδροµικού
Συνεδρίου (Πεκίνο 1999)». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6772.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση για τη σύσταση θέσεων δηµοσιογράφου στη διοίκηση του ΟΑΕΕ. (Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2454.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (βλ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τις υπερωρίες των συνεργατών που υπηρετούν
στο Υπουργείο. τόµ. Η’, σ. 6052.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση στην τροπολογία του Υπ. Γεωργίας µε αριθµό
725 και ειδικό 50 σχετικά µε έναν συνεταιρισµό. (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 313.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου
Κοινωνικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. τόµ. Β’, σ. 806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σχετικά µε την έκδοση Προεδρικών Διαταγµάτων προκειµένου να καθορισθούν κίνητρα
για συγχωνεύσεις των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». τόµ. Β’, σ. 1384.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδας
(ΠΑΣΕΓΕΣ), να επιβαρύνει µε τα έξοδα διαχείρισης των επιδοτήσεων τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4224.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την πώληση
των καταστηµάτων του καταναλωτικού συνεταιρισµού «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2209.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της συνεταιριστικής γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ». τόµ. Δ’, σ. 3097.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
(δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης), από την Βουλευτή του Συνασπισµού, της
Αριστεράς και της Προόδου, Μ. Δαµανάκη, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει τον «Συνήγορο του Παιδιού» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5280.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, µε θέµα: «Ετήσια
Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη. τόµ. Ζ’, σ.
5338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία
«Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ. Ζ’,
σ. 5572.
Ανακοινώνεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής έγγραφο του Συνηγόρου
του Πολίτη. τόµ. Θ’, σ. 166.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των
σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ’, σ. 4413, 4452, 4476.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’, σ. 4473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αποδοχή από µέρους της Ελλάδος της
µετονοµασίας των «Στενών» σε «Τουρκικά Στενά» κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6637.
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά
µε τη λειτουργία της κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιβάρυνση των παραγωγών µε τα έξοδα επεξεργασίας των στοιχείων του ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης των επιδοτήσεων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5278.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατάργηση της θαλάσσιας συνοριακής γραµµής Ελλάδος-Τουρκίας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3017.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας Π. Παυλόπουλο,
σχετικά µε την καθυστέρηση ψήφισης των εκτελεστικών του
Συντάγµατος νόµων. τόµ. Ζ’, σ. 5174.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ζ’, σ. 5296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντικατάσταση των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών µε µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται
από το άρθρο 81 του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5724.
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 17, 169,
179, 271.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Α’, σ.
776.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει στη Γερµανία για θέµατα ασφαλιστικού περιεχοµένου και τη χορήγηση συντάξεων για τους Έλληνες
που εργάστηκαν εκεί. τόµ. Β’, σ. 1133.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους». (Επερωτώντες βουλευτές της Ν.Δ.: Γ. Γιακουµάτος, Σ. Σπύρου, Π. Αδρακτάς, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Α.
Μπούρας, Ν. Αγγελόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας, Γ. Καρασµάνης, Ν.
Κακλαµάνης). τόµ. Β’, σ. 1496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αναπροσαρµογή
των συντάξεων των Δικαστών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την καταβολή των αντιστασιακών συντάξεων. τόµ. Γ’, σ. 2467.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καθυστέρηση στην
απόδοση τιµητικών συντάξεων στους καλλιτέχνες. τόµ. Δ’,
σ. 3263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ώστε να συνεχιστεί η επιδότηση των απολυµένων από την Κλωστοϋφαντουργία «ΚΡΗΤΙΚΟΥ»
στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3416.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη µισθολογική πολιτική που εφαρµόζεται στους
πολιτικούς συνταξιούχους της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ.
Ε’, σ. 3970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-

σύνης σχετικά µε την επίλυση του συνταξιοδοτικού των Δικαστικών Λειτουργών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων
αγροτικών συντάξεων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4759, τόµ. Ζ’, σ. 5262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επαναφέρει το δικαίωµα των εν χηρεία γυναικών να λαµβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη λόγω
θανάτου του συζύγου τους δια βίου, ανεξαρτήτως ηλικίας.
τόµ. ΣΤ’, σ. 4983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για αύξηση των συντάξεων των ναυτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ζ’, σ. 5874, τόµ. Η’, σ. 5967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών. τόµ. Η’, σ. 5937.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 17, 169,
179, 271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, την ταχύτερη απονοµή των
συντάξεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 59.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ.
283.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος των κατοίκων
του 1ου Συγκροτήµατος Πολυκατοικιών στο Αιγάλεω. τόµ.
Ε’, σ. 3723.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων, αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 100, 274, 305, 326, 349, 363.
ΣΥΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας στον τοµέα της εκπαίδευσης στις αεροπορικές µεταφορές, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Συρίας». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4795.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας στον τοµέα των ταχυδροµείων και τηλεπι-
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κοινωνιών». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 889.

1622.

ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την εκτός προδιαγραφών λειτουργία των ελληνικών σφαγείων, τη δηµιουργία νέων µε ένταξή τους στο
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Β’, σ. 810.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον τρόπο διενέργειας των κτηνιατρικών ελέγχων, τον αριθµό των γρήγορων τεστ στα σφαγεία κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη λειτουργία των σφαγείων στα νησιά του
Αργοσαρωνικού. τόµ. Ζ’, σ. 5305.

ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Ανώτερη Τουριστική Σχολή Αγίου Νικολάου.
τόµ. Δ’, σ. 3299.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων των δηµοσίων σχολείων, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον
Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της σχολικής στέγης
στα δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς στα
σχολεία των µαθητών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης ως προς το εργασιακό καθεστώς και την ασφάλιση των καθαριστριών των δηµοσίων σχολείων. τόµ.
Β’, σ. 1287.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και βιβλία στα σχολεία του Δήµου
Περιστερίου. τόµ. Β’, σ. 1556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία του Νοµού Καβάλας. τόµ. Δ’, σ. 3298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη θεσµοθέτηση µέτρων για τον προσεισµικό έλεγχο των
δηµοσίων κτιρίων και ιδιαίτερα των σχολείων. τόµ. Η’, σ.
6128.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µόνιµη στελέχωση µε ειδικευόµενο προσωπικό, των Ειδικών
σχολείων, στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Γ’, σ. 1776.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων του Λαϊκού Σχολείου Παραδοσιακής Μουσικής. τόµ.
Ζ’, σ. 5282.
ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αναβάθµιση της εκπαίδευσης στις σχολές του Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ)
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία
«Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ. Ζ’,
σ. 5572.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε το πρόσφατο ατύχηµα τσιγγάνου στο
Ζεφύρι, τη λήψη µέτρων σε ότι αφορά την εκπαίδευση των
αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να εφαρµόσει στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας τις διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής νοµοθεσίας, που ισχύει για
τους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. Β’, σ. 1525.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. (Επερωτώντες
Βουλευτές της Ν.Δ.: Χ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Τασούλας, Α.
Δαβάκης, Αικ. Παπακώστα, Γ. Γαρουφαλιάς, Θ. Κατσίκης,
Θ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Κεφαλογιάννης, Ι. Λαµπρόπουλος, Αλ. Λυκουρέζος, Θ. Βασιλείου, Ε. Πολύζος, Α. Σπηλιωτόπουλος και Π. Παυλόπουλος). τόµ. ΣΤ’, σ. 4796.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για τη διάλυση
του µηχανισµού παρακολούθησης και υπονόµευσης του
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος που δρούν στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5573.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δύο αστικών εταιρειών που λειτουργούν µε τη συµµετοχή του δηµοσίου και φιλοξενούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4794.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (βλ. ΦΥΛΑΚΕΣ)
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη διαφθορά στο σωφρονιστικό σύστηµα.
τόµ. Η’, σ. 6122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση του κατάδικου
Πήτερ Σένταµ από τις φυλακές Κορυδαλλού, τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ενίσχυσης του σωφρονιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6125.

Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους». (Επερωτώντες βουλευτές της Ν.Δ.: Γ. Γιακουµάτος, Σ. Σπύρου, Π. Αδρακτάς, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Α.
Μπούρας, Ν. Αγγελόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Α. Ανδρεουλάκος, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ν. Λέγκας, Γ. Καρασµάνης, Ν.
Κακλαµάνης). τόµ. Β’, σ. 1496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την τοποθέτηση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Δ’, σ. 3266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση αποκατάστασης των ασφαλισµένων του Ταµείου Εµπόρων
Βιοτεχνών Ελλάδας της Περιοχής Σητείας, που έπεσαν θύµατα κατάχρησης των εισφορών τους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5540.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΤΕΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων υπαλλήλων του Ταµείου Εθνικής Οδοποιΐας (ΤΕΟ). τόµ. Ε’, σ. 3414.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΒΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την ανάκληση
της απόφασης εγγραφής στο Ταµείο Επαγγελµατιών και
Βιοτεχνών Ελλάδος, επαγγελµατιών που ασκούν επάγγελµα σε κωµοπόλεις, σε χωριά, µε πληθυσµό κάτω των 2000
κατοίκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4048.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε
να προωθηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο βιολογικού καθαρισµού Σκοπέλου-Κλίµατος κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 559.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΕΛ.ΤΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Γεωργίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας στον
τοµέα των ταχυδροµείων». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.
3884, τόµ. ΣΤ’, σ. 4308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ταχυδροµικών Γραφείων Γλυκής και Μαργαριτίου
Θεσπρωτίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για
συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και των τηλεπικοινωνιών». (Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 264.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας στον τοµέα των ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 889.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύστα-

ση ανωνύµου τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 1015.
ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µειώσει τα τέλη του αεροδροµίου στα Σπάτα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 521.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου, διόρθωση της Σύµβασης για
την αµοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάµεσα στις τελωνειακές διοικήσεις». (Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 669.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της
Ουκρανίας για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέµατα». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 1672, 2239.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Β’, σ. 868.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
(ΤΕΕ)
Συζήτηση στην επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Α’, σ. 563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των λειτουργικών
προβληµάτων των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ). τόµ. Γ’, σ. 2173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στο Τ.Ε.Ε. Νεάπολης Λακωνίας.
τόµ. Γ’, σ. 2206.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και Λύκεια του Νοµού Λακωνίας. τόµ.
Δ’, σ. 3325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου της Κω. τόµ. Ε’, σ. 3400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Καισαριανής. τόµ. Ε’, σ. 3721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την χορήγηση
των αδειών άσκησης επαγγέλµατος στους αποφοίτους βοηθούς νοσηλευτές του έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν το 1ο και 2ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Άρτας (ΤΕΕ). τόµ. Ε’, σ. 4098.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕΕ)
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ελευσίνας. τόµ. Β’, σ. 1208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έλλειψη διδακτικών βιβλίων στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια. τόµ. Β’, σ. 1322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, για την κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου, των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ’, σ. 1663.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: Γ.Καλός, Μ. Χαλκίδης, Σ. Ταλιαδούρος, Μ. Παπαδόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Β. Πάππας, Κ. Καρράς, Β. Τσίπρας και Θ. Δηµοσχάκης). τόµ. Ζ’, σ. 5214.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΕΥΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχµής,
για την ενίσχυση της εξωτερικής και παροικιακής πολιτικής
του Υπουργείου. τόµ. Β’, σ. 1041.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στέγασης και των αιθουσών διδασκαλίας των φοιτητών των ΤΕΙ Πάτρας. τόµ. Γ’, σ. 1722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την ίδρυση παραρτήµατος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Πάτρας στο Αίγιο. τόµ. Η’, σ. 6180.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (ΤΕΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της στέγασης των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α’, σ. 88.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τη λειτουργία
του τηλεοπτικού σταθµού «TEMPO» και του ραδιοφωνικού
σταθµού «PLANET», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6371.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4271.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας, για συνεργασία στους τοµείς των ταχυδροµείων και των τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’,
σ. 5578, τόµ. Θ’, σ. 264.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργεί-

ου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών της Συριακής Αραβικής Δηµοκρατίας στον τοµέα των ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 889.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στην Αίθουσα
του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Δ’, σ. 2980.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα νησιά κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5261.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για καθορισµό της τιµής ποσοτήτων σύσπορου βαµβακιού, που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια και είναι επιπλέον της ηρτηµένης. τόµ. Β’, σ. 1043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των κηπευτικών
στην αγορά, τη διαµόρφωση συστήµατος διακίνησης κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων
βαµβακιού, τον καθορισµό τιµής για τη φετεινή παραγωγή.
τόµ. Ι’, σ. 960.
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τη διαρροή κλοφέν ή άλλης τοξικής ουσίας στο περιβάλλον µετά τις εκρήξεις στις εγκαταστάσεις
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε’, σ. 3617.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού της Αριστεράς και
της Προόδου: Ν. Κωνσταντόπουλος, Γ. Αµπατζόγλου, Α.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Π. Λαφαζάνης, Μ. Δαµανάκη, Φ.
Κουβέλης). τόµ. Ζ’, σ. 5611.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ.Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4628,
5054.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(βλ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις επιπτώσεις στον τουρισµό
µετά την τροµοκρατική επίθεση στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Α’, σ. 91.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης:
«Σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης του Τουρισµού». (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Λιάσκος, Π. Φουντουκίδου, Π. Παναγιωτόπουλος, Μ. Βαρβιτσιώτης, Β. Πάππας, Α. Φλωρίνης,
Ε. Μπασιάκος, Α. Κοντός, Κ. Τσιπλάκης, Α. Παυλίδης, Σ.
Σπύρου, Ε. Πολύζος, Κ. Τασούλας, Α. Αγγελής, Η. Φωτιάδης, Β. Τσίπρας, Ι. Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπα-
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θανασίου, Π. Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Γ’, σ.
1729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατάταξη των ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων σύµφωνα µε το
σύστηµα των κλειδιών. τόµ. Γ’, σ. 2001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το ωράριο των καταστηµάτων στις τουριστικές περιοχές. τόµ. Ζ’, σ. 5876.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Βουλευτή Π. Παυλόπουλο, διά του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά µε την εµφάνιση Αλβανών οικονοµικών µεταναστών ως τουριστών στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού.
τόµ. Η’, σ. 6439.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής συνεργασίας στον
τοµέα της γεωργίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας».(Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1135.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την καθιέρωση της 14ης Σεπτεµβρίου ως «Ηµέρα Εθνικής
µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος». τόµ. Β’, σ. 1439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά µε την υπογραφή αίτησης για την συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήµατος Εθνικών Οµάδων µε την Τουρκία. τόµ. Γ’, σ. 1723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα
στην κατάργηση της θαλάσσιας συνοριακής γραµµής Ελλάδος-Τουρκίας στο Αιγαίο κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της χώρας µας µε
την Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 4099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος
αντιβαλλιστικών πυραύλων από την Τουρκία. τόµ. ΣΤ’, σ.
4717.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της φυτοπροστασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5651, τόµ. Θ’, σ. 248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση Πρωτοκόλλου για την εφαρµογή του άρθρου αυτού της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα της τροµοκρατίας, του
οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της παράνοµης µετανάστευσης». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Η’, σ. 6023, 6646, 6647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ της Διπλωµατικής Ακαδηµίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Εκπαιδευτικού Κέντρου Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Άµυνας σχετικά µε τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο. τόµ. Η’, σ. 6372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε την αποδοχή από µέρους της Ελλάδος της
µετονοµασίας των «Στενών» σε «Τουρκικά Στενά» κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6637.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάσχεση
του κύµατος των λαθροµεταναστών από την Τουρκία. τόµ.
Θ’, σ. 11.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της κτηνιατρικής». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Θ’, σ. 100, τοµ. Ι’, σ. 830.
ΤΡΑΜ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την αλλαγή χάραξης
της γραµµής του τραµ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4235.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 42 του
ν.2912/2001 για τις οφειλές των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα, τη διαγραφή των πανωτοκίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Η’, σ. 6121.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να κατοχυρώνει αντικειµενικά µε νόµο, την ανεξαρτησία της Δικαστικής εξουσίας µε ορκωµοσία ενώπιον του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, µετά την προαγωγή τους από το Υπουργικό
Συµβούλιο όπως γίνεται µε την ηγεσία της Τράπεζας της
Ελλάδος. τόµ. Ι’, σ. 1388.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την ρύθµιση των οφειλών προς τις
τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».(Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Γ. Παναγιωτόπουλος, Α. Παυλίδης, Δ. Κωστόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Γ. Καρασµάνης,
Π. Φουντουκίδου, Α. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Μπασιάκος, Α. Ρεγκούζας, Γ. Τρυφωνίδης, Η. Καλλιώρας, Γ. Αλογοσκούφης, Δ. Σιούφας).
τόµ. Β’, σ. 1108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας για τη ρύθµιση παλαιών δανείων από τις τράπεζες
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2466.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων
από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα». (Προτείνοντες Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Φ. Παναγιωτόπουλος, Φ. Κωστόπουλος, Α. Παυλίδης, Γ. Καρασµάνης, Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος, Θ. Δηµοσχάκης, Σ. Τσιτουρίδης, Σ. Παπαδόπουλος,
Π. Φουντουκίδου, Ι. Τζαµτζής, Θ. Σκρέκας, Θ. Λεονταρίδης, Ι. Λαµπρόπουλος, Σ. Καλαντζάκου, Ε. Παπανικολάου,
Α. Αγγελής, Α. Παπακώστα, Θ. Ρεγκούζας, Θ. Νάκος, Α. Αλογοσκούφης, Δ. Σιούφας). (Συζήτηση). τόµ. Ε’, σ. 4051.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση ανωνύµου τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 1015.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις εξελίξεις στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Τρυφωνίδης, Ν. Λέγκας και
Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6182.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τις επιπτώσεις στον τουρισµό
µετά την τροµοκρατική επίθεση στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Α’, σ. 91.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου
των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν την τροµοκρατία και το διεθνές οργανωµένο έγκληµα. τόµ. Α’, σ.
465.
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 754 και
ειδικό 32, «σχετικά µε την ανάληψη υποχρέωσης του ελληνικού δηµοσίου έναντι των ελληνικών αεροµεταφορέων για
καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας πολεµικών πράξεων ή τροµοκρατικών ενεργειών». (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Αµερικανού Πρεσβευτή Τόµας Νάιλς, για το θέµα της τροµοκρατίας στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφερόµενες στις δραστηριότητες
του κουρδικού κόµµατος Ρ.Κ.Κ. τόµ. Ε’, σ. 3789.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, τόµ.
Η’, σ. 6672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή τροµοκρατικών βοµβιστικών επιθέσεων». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις ανακρίσεις αξιωµατικών για τη
17Ν κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 202.
Μνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής επίθεσης
της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
τόµ. Ι’, σ. 919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πορεία των ερευνών για τη 17η Νοέµβρη. τόµ. Ι’, σ. 1510.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό 733 και ειδικό
52 του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Δυνατότητα του
Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών του για το
χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι 31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
308.
Συζήτηση στην τροπολογία µε αριθµό γενικό 741 και ειδικό 57 «σχετικά µε τα θέµατα πετρελαίου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 312.

Συζήτηση στην τροπολογία του Υπ. Γεωργίας µε αριθµό
725 και ειδικό 50 σχετικά µε έναν συνεταιρισµό. (Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 313.
Συζήτηση στην τροπολογία 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 314.
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 754 και
ειδικό 32, «σχετικά µε την ανάληψη υποχρέωσης του ελληνικού δηµοσίου έναντι των ελληνικών αεροµεταφορέων για
καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας πολεµικών πράξεων ή τροµοκρατικών ενεργειών».(Συζήτηση). τόµ. Α’, σ. 511.
Τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε την αύξηση
ποσοστού 15% κατά το οποίο η ανώτατη τιµή του εύρους τιµών µπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κ.λπ. (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Β’, σ. 1273.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ρύθµιση θεµάτων µισθοδοσίας υπαλλήλων που υπηρετούσαν
στον ΕΟΤ και αποσπάστηκαν αυτοδικαίως στην περιφέρεια
κ.λπ.». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1274.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε τον
ΓΟΚ. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1277.
Συζήτηση στην τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε
τη µετεγκατάσταση την υποχρεωτική. (Συζήτηση). τόµ. Β’,
σ. 1277.
Συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά
µε τα υβριδικά συστήµατα, ανανεώσιµες πηγές ενέργειες.
(Συζήτηση). τόµ. Β’, σ. 1278.
Τροπολογία σχετικά µε τις απαλλοτριώσεις και φάρµακα
(Γεν. αρ. 811 ειδικό 46). (Συζήτηση και Ψήφιση). τόµ. Γ’,
σ. 2449.
Συζήτηση για τη σύσταση θέσεων δηµοσιογράφου στη διοίκηση του ΟΑΕΕ. (Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2454.
Συζήτηση τροπολογίας για την καταβολή επιδόµατος
στους εργαζόµενους ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΚΗΥΚΥ. (Συζήτηση). τόµ.
Γ’, σ. 2455.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (Ψήφιση). τόµ.
Ζ’, σ. 5249.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη στελέχωση του γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5253.
Συζήτηση τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τα κέντρα
θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων. (Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ.
5254.
Συζήτηση τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης», µε γενικό αριθµ. 982
και ειδικό 88. τόµ. Η’, σ. 6778.
Συζήτηση τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε γενικό αριθµό 924».
τόµ. Η’, σ. 6779.
Τροπολογία µε γενικό αριθµό 1048 και ειδικό 65 Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας και λοιπές ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 553.
Τροπολογία µε γενικό αριθµό 1049 και ειδικό 66 Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση, ρυθµίσεις που
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αφορούν οµολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που
εδρεύουν στην αλλοδαπή» τόµ. Θ’, σ. 553.
ΤΣΕΧΙΑ
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». (Ψήφιση).
τόµ. Γ’, σ. 2255.
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Ε’, σ. 3841, τόµ. ΣΤ’, σ. 4686.
ΤΥΡΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία, τοξική ουσία, που χρησιµοποιείται για τη λεύκανση εισαγόµενου τυριού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν προστατευοµένης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ). τόµ. Γ’, σ.
1656.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την κατάσταση της δηµόσιας υγείας.
(Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Γιαννόπουλος, Ε. Παπανικολάου, Π. Μελάς, Γ. Κωνσταντόπουλος, Ι. Χωµατάς, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτστάρης, Α. Ανδρεουλάκος, Φ. Πάλλη-Πετραλιά, Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Α’, σ. 779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία, τοξική ουσία, που χρησιµοποιείται για τη λεύκανση εισαγόµενου τυριού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών
παραγωγής ή εισαγωγής των απαραίτητων φαρµάκων που
αντικαθιστούν το φάρµακο Τ4 που χορηγείται για το θυροειδή κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την απαγόρευση της κυκλοφορίας
του φαρµάκου Τ4 για το θυροειδή κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5207.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». (Προτείνοντες Βουλευτές: Δ. Σιούφας, Ν. Κακλαµάνης, Α. Γιαννόπουλος, Φ. Γιακουµάτος, Φ. Κωνσταντόπουλος, Σ. Σπύρου, Π. Αδρακτάς, Α. Ανδρεουλάκος, Ν. Αγγελόπουλος, Ν.
Γκελεστάθης, Κ. Κιλτίδης, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Β.
Μιχαλολιάκος, Α. Μπούρας, Ε. Παπανικολάου, Π. Τατούλης, Σ. Χατζηγάκης, Α. Χειµάρας, Ι. Χωµατάς, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Γ. Καλαντζής, Α. Παπαληγούρας, Α. Νεράντζης και Π. Παυλόπουλος). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Θ’,
σ. 19, 653.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην επιχείρηση «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3618.
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την εκχώρηση υπηρεσιών των δηµοσίων νοσοκοµείων σε ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5875.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες
97/11 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 96/61 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων
για υδατορέµατα». τόµ. Ε’, σ. 4112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της µείωσης της στάθµης των υδάτων της Λίµνης Δοϊράνης. τόµ. Ζ’, σ. 5540.
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδατικού ορίζοντα της πεδιάδας της επαρχίας Τροιζηνίας. τόµ. Α’, σ.
325.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αξιοποίηση των υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι.
Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Σκρέκας, Γ. Δεικτάκης, Η.
Φωτιάδης, Θ. Λεονταρίδης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης, Α. Αγγελής, Π. Φουντουκίδου, Σ.Καλογιάννης, Κ. Τσιπλάκης, Η. Καλιώρας, Α. Χειµάρας, Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5579.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας:
«Για την αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά του φυσικού, δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος». (Προτείνοντες Βουλευτές: Π. Κρητικός, Λ. Γρηγοράκος και Ε. Βλασσόπουλος). (Συζήτηση). τόµ. Ι’, σ. 1391.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδατικού ορίζοντα της πεδιάδας της επαρχίας Τροιζηνίας. τόµ. Α’, σ.
325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την υλοποίηση του σχεδίου υδροδότησης της νήσου Αίγινας
από την Εταιρεία ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης Πρωτευούσης
(ΕΥΔΑΠ). τόµ. Α’, σ. 417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
κατασκευή του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης, από
τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4973.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αξιοποίηση των υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι.
Τζαµτζής, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Σκρέκας, Γ. Δεικτάκης, Η.
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Φωτιάδης, Θ. Λεονταρίδης, Κ. Καραµπίνας, Γ. Καρασµάνης, Α. Αγγελής, Π. Φουντουκίδου, Σ.Καλογιάννης, Κ. Τσιπλάκης, Η. Καλιώρας, Α. Χειµάρας, Α. Κοντός, Ε. Μπασιάκος και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Ζ’, σ. 5579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της υδροδότησης στο
Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Η’, σ. 6127.
ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την υλοποίηση του σχεδίου υδροδότησης της νήσου Αίγινας
από την Εταιρεία ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης Πρωτευούσης
(ΕΥΔΑΠ). τόµ. Α’, σ. 417.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Θ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Χατζηγάκης, Αθ. Νάκος, Σπ. Ταλιαδούρος, Θ. Σκρέκας, Γ. Γαρουφαλιάς, Χ. Ζώης, Νικ. Λέγκας, Ζ. Μακρή, Σ. Τσιτουρίδης και Δ. Σιούφας). τόµ. Ε’, σ. 3840.
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων. τόµ. Ε’, σ.
3707.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την κατασκευή υδροηλεκτρικής µονάδας
στη θέση Τέµενος του ποταµού Νέστου από ιδιώτες κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 419.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση του Προέδρου της Βουλής για την καταβολή επιδόµατος µέχρι του ποσού των 176 ευρώ και στους υπαλλήλους της Βουλής. τόµ. Η’, σ. 6151.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αλλαγή του προϊσταµένου του τοµέα
εµπορίας πελατών περιφερείας Νήσων, της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1387.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να εφαρµόσει στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας τις διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής νοµοθεσίας, που ισχύει για
τους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. Β’, σ. 1525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να µην απολυθούν οι συµβασιούχοι υπάλληλοι του δηµοσίου που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. τόµ. ΣΤ’, σ. 4638.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Πρσωπικού (ΑΣΕΠ) του 1998, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. τόµ. Η’, σ. 6051.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του δηµοσίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ.
283.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις».
(Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 588.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου. τόµ. Ε’, σ.
3775.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις µεταθέσεις των εφοριακών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1421.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας. τόµ.
Γ’, σ. 1999.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε τα Σωφρονιστικά Καταστήµατα. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Χ. Ζώης, Ν. Κατσαρός, Α. Λυκουρέζος, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Νεράντζης, Β. Πολύδωρας, Γ. Τσούρνος και Π. Μαντούβαλος). τόµ. ΣΤ’, σ.
4765.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». (ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2900, 2948, 2980, 3022, 3102.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου. τόµ. Ε’, σ.
3775.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τη µισθολογική πολιτική που εφαρµόζεται στους
πολιτικούς συνταξιούχους της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ.
Ε’, σ. 3970.
ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε την κατάθεση στοιχείων για τις υπερτιµολογήσεις κόστους επενδύσεων που υπήχθησαν
στους νόµους 1892/90 και 2601/98. τόµ. Ε’, σ. 3864.
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της αυθαιρεσίας των εργοδοτών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1248.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τις υπερωρίες των συνεργατών που υπηρετούν
στο Υπουργείο. τόµ. Η’, σ. 6052.
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης: «Ιατρική υποβοήθηση
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ.
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990.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
σχετικά µε τις υπερωρίες των συνεργατών που υπηρετούν
στο Υπουργείο. τόµ. Η’, σ. 6052.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντικατάσταση των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών µε µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται
από το άρθρο 81 του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5724.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα
κυβερνητικά όργανα». (Κατάθεση). τόµ. Ι’, σ. 951.
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της χώρας µας µε
την Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 4099.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων για τον απρόσκοπτο εφοδιασµό
φαρµακείων. τόµ. Β’, σ. 995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση επάρκειας φαρµάκων στην αγορά, τη µείωση τιµών σε
βασικά φάρµακα κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος,
τόµ. Γ’, σ. 2000.
Τροπολογία σχετικά µε τις απαλλοτριώσεις και φάρµακα
(Γεν. αρ. 811 ειδικό 46). (Συζήτηση και Ψήφιση). τόµ. Γ’,
σ. 2449.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο
διακίνησής τους κ.λπ. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ι. Χωµατάς, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Κιλτίδης, Ν. Κορτσάρης, Γ. Κωνσταντόπουλος, Π. Μελάς, Ε. Παπανικολάου, Σ. Σπύρου και
Ν. Κακλαµάνης). τόµ. Δ’, σ. 2869.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε την ύπαρξη κυκλώµατος αλλοδαπών που
διακινούν παράνοµα νοσοκοµειακά φάρµακα σε γειτονικές
χώρες. τόµ. Ε’, σ. 3444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
ενίσχυση των πασχόντων από τη νόσο του Alzheimer. τόµ.
Ε’, σ. 3832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την απαγόρευση της κυκλοφορίας
του φαρµάκου Τ4 για το θυροειδή κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5207.
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών

παραγωγής ή εισαγωγής των απαραίτητων φαρµάκων που
αντικαθιστούν το φάρµακο Τ4 που χορηγείται για τον θυροειδή κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τις ελλείψεις φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4789.
ΦΑΣΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταβάλει
αποζηµίωση στους πληγέντες από τις υψηλές θερµοκρασίες
παραγωγούς φασολιών του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Γ’, σ.
1876.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον έλεγχο των OFF
SHORE εταιρειών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3404.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4262, 5054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο των ανεξέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων, το
φόρο συναφείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4358.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά
µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (ΚατάθεσηΨήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 5054.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου». (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4444, 5054.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια, συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 251, 286, 365.
Συζήτηση στην τροπολογία 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’,
σ. 314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». (Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την προώθηση των φορολογικών µεταρρυθµίσεων. τόµ. Β’, σ. 1523.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21ης Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικής
Περιεχοµένου «Αρµοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». (Κατάθεση). τόµ. Δ’, σ. 3331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε την προετοιµασία υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων εισοδήµατος για το 2001. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος των καθυστερήσεων και των γραφειοκρατικών διατυπώσεων στις οικονοµικές υπηρεσίες
του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4755.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού
Φ.Π.Α. (Επερωτώντες Βουλευτές της Ν.Δ.: Α. Ρεγκούζας,
Ν. Νικολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Η. Καλλιώρας, Θ.
Κασσίµης, Σ. Τσιτουρίδης, Θ. Σκρέκας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Τρυφωνίδης, Ν. Λέγκας και
Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Ζ’, σ. 5469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων µέσω του TAXIS NET, την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων λόγω των βλαβών κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5687.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και
κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Η’, σ. 6139.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αρµοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο των ανεξέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων, το
φόρο συναφείας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4358.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και κεφαλαίου». (Κατάθεση). τόµ. Θ’, σ. 566.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας, Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 659.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε το ολοκληρωµένο πληροφορικό
σύστηµα φορολογίας «TAXIS». (Επερωτώντες Βουλευτές:
Α. Ρεγκούζας, Ν. Νικολόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Θ.
Σκρέκας, Η. Καλλιώρας, Ε. Παπαγεωργόπουλος, Θ. Κασσίµης, Ι. Παπαθανασίου, Α. Νάκος, Χ. Ζώης, Σ. Δαϊλάκης,
Γ. Καρασµάνης, Μ. Γιαννάκου, Α. Παπαληγούρας, Γ. Αλογοσκούφης, Σ. Τσιτουρίδης και Γ. Τριφωνίδης). τόµ. ΣΤ’,
σ. 4274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων µέσω του TAXIS NET, την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων λόγω των βλαβών κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5687.
Τροπολογία µε γενικό αριθµό 1049 και ειδικό 66 Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση, ρυθµίσεις που

αφορούν οµολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που
εδρεύουν στην αλλοδαπή» τόµ. Θ’, σ. 553.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τον προσδιορισµό του
τεκµαρτού φόρου προστιθέµενης αξίας στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, την αποπληρωµή τους σε δόσεις κ.λπ. τόµ. Ε’,
σ. 3787.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την καταβολή του
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3836.
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για παράταση υποβολής των δηλώσεων φόρου
συνάφειας και της καταβολής του σε δόσεις. τόµ. Ε’, σ.
3836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την υποχρεωτική χρήση του κράνους από τους δικυκλιστές, τη µείωση ή κατάργηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στα κράνη κ.λπ. τόµ.
Θ’, σ. 162.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο
απόδοσης του φόρου προστιθέµενης αξίας και λοιπές ρυθµίσεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 553,
679, 715, τόµ. Ι’, σ. 868.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την κατασκευή Φράγµατος στον ποταµό
Τσικνιά στη περιοχή Καλλονής Λέσβου. τόµ. Ζ’, σ. 5752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την κατασκευή φραγµάτων στον ποταµό
Πηνειό, στις περιοχές Αµυγδαλέας, Γυρτώνης και Τερψιθέας του Νοµού Λάρισας. τόµ. Θ’, σ. 201.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών
ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’,
σ. 5467, 5919.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας στα σωφρονιστικά ιδρύµατα.
τόµ. Ε’, σ. 3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη φύλαξη σχολικών κτιρίων. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη µονιµοποίηση των φυλάκων των σχολικών κτιρίων. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ανέγερση νέων φυλακών στη Χαλκίδα. τόµ. Η’, σ. 6124.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση του κατάδικου
Πήτερ Σένταµ από τις φυλακές Κορυδαλλού, τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ενίσχυσης του σωφρονιστικού συστήµατος κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6125.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας. τόµ.
Γ’, σ. 1999.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις ελλείψεις και
στις προδιαγραφές ασφαλείας των παιδικών χαρών. τόµ.
Ε’, σ. 3942.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την εξωτερική φρούρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4636.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
σχετικά µε τα Σωφρονιστικά Καταστήµατα. (Επερωτώντες
Βουλευτές: Χ. Ζώης, Ν. Κατσαρός, Α. Λυκουρέζος, Ζ. Μακρή-Θεοφίλου, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Νεράντζης, Β. Πολύδωρας, Γ. Τσούρνος και Π. Μαντούβαλος). τόµ. ΣΤ’, σ.
4765.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της συµφωνίαςπλαίσιο για το θεσµικό καθεστώς της δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου». (Κατάθεση). τόµ. Α’, σ. 28.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. (Επερωτώντες Βουλευτές: Α. Νάκος, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ.Καραµπίνας, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Α. Αγγελής, Γ.
Βουλγαράκης, Γ. Γαρουφαλιάς, Γ. Καρασµάνης, Α. Κατσιγιάννης, Α. Κοντός, Γ. Κωνσταντόπουλος, Θ. Λεονταρίδης,
Α. Λιάσκος, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Α.
Παυλίδης, Β. Πολύδωρας, Ι. Τζαµτζής, Η. Φωτιάδης, Π.
Ψωµιάδης και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Γ’, σ. 2005.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαισίου για το θεσµικό καθεστώς της δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού
αερίου». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ’, σ. 2343.
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της φυτοπροστασίας». (Κατάθεση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5651, τόµ. Θ’, σ. 248.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση αγροτών της Θράκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6644.
ΧΑΛΚΙΔΑ

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση της
λειτουργίας του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε την ανέγερση νέων φυλακών στη Χαλκίδα. τόµ. Η’, σ. 6124.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της υδροδότησης στο
Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Η’, σ. 6127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης
και αναβάθµισης των υπηρεσιών της πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σχετικά µε την παρουσία µονάδων της Αστυνοµίας στην περιοχή Στρατονίκης Χαλκιδικής όπου επεκτείνεται η πολυεθνική TVXC GOLD κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6639.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το πρόσφατο
θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην επιχείρηση «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζόµενων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3618.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΧΑΡΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την επιβολή προστίµων για οικοδόµηση σε
φερόµενες ως δασικές εκτάσεις στη νήσο Σαλαµίνα κ.λπ.
τόµ. ΣΤ’, σ. 5017.
ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ SOFTEX (βλ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τη
δροµολόγηση κατασκευής των αντιπληµµυρικών έργων
στην Πάτρα, τη διευθέτηση του χειµάρρου Διακονάρη κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3297.
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου να ρυθµίσει νοµοθετικά την
οριοθέτηση χειµάρρων και ρεµάτων καθώς και τη δόµηση
γύρω από αυτά. τόµ. Β’, σ. 1624.
ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών όπλων και την
καταστροφή τους». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’,
σ. 3064, τόµ. Ε’, σ. 3644, 3664.
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά
µε τις επιπτώσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία, τη λήψη
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των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του κράτους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τις καταστροφές που προκλήθηκαν στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή από την πρόσφατη κακοκαιρία,
την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. Δ’,
σ. 3054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων εσπεριδοειδών και ανθοκαλλιεργητών στην επαρχία Τροιζηνίας. τόµ.
Δ’, σ. 3055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε τα προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν στη λειτουργία του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα από την πρόσφατη κακοκαιρία.
τόµ. Δ’, σ. 3222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την παραλαβή από τον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, όλων των αιτήσεων για
αποζηµιώσεις των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία αγροτών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις
χιονοπτώσεις, του περασµένου Δεκεµβρίου και Ιανουαρίου
αγροτών και πτηνοτρόφων του Νοµού Πιερίας. τόµ. Ζ’, σ.
5538.
ΧΛΩΡΙΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Γεωργίας: «Κύρωση της τροποποίησης
του άρθρου XXI της Σύµβασης για το διεθνές εµπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση (C.I.T.E.S)». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6223.
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ-ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έγκριση εγκατάστασης χοιροτροφικής
µονάδας της HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τη λειτουργία µονάδας εκτροφής χοιροµητέρων της εταιρείας HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων. τόµ. Ε’, σ. 3911.
ΧΡΕΗ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 42 του
ν.2912/2001 για τις οφειλές των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα, τη διαγραφή των πανωτοκίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4128.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις
τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».(Επερωτώντες
Βουλευτές: Ν. Κατσαρός, Γ. Παναγιωτόπουλος, Α. Παυλίδης, Δ. Κωστόπουλος, Ν. Νικολόπουλος, Γ. Καρασµάνης,
Π. Φουντουκίδου, Α. Κοντός, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Σκρέκας, Σ. Τσιτουρίδης, Ε. Μπασιάκος, Α. Ρεγκούζας, Γ. Τρυφωνίδης, Η. Καλλιώρας, Γ. Αλογοσκούφης, Δ. Σιούφας).
τόµ. Β’, σ. 1108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους του Νοµού Χαλ-

κιδικής για τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία. τόµ. Β’,
σ. 1441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τη διαφορά στο ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσµων οφειλών ιδιωτών
προς τον δηµόσιο, εν αντιθέσει µε τις οφειλές του δηµοσίου
προς τους ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3053.
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια, συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 251, 286, 365.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να αποσύρει τα κεφάλαια των Ασφαλιστικών Ταµείων που έχουν επενδυθεί στο Χρηµατιστήριο κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 57.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την τοποθέτηση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Δ’, σ. 3266.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τροποποίηση της
διαδικασίας εκλογής των ανεξαρτήτων ελεγκτών για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Ανώνυµες εταιρείες µε στόχο
την προστασία των µικροµετόχων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4356.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λειτουργία της γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ», τη χρηµατοδότησή της από την Αγροτική Τράπεζα.
τόµ. Α’, σ. 418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου
των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν την τροµοκρατία και το διεθνές οργανωµένο έγκληµα. τόµ. Α’, σ.
465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη χορήγηση των απαιτούµενων κονδυλίων
για την ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης του αρδευτικού έργου της Βίστριζας Φθιώτιδας. τόµ. Β’, σ. 992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς στα
σχολεία των µαθητών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την αποµάκρυνση των στρατοπέδων από το Γουδί, την απόδοση του χώρου στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου
για τη δηµιουργία Πάρκου υψηλού πρασίνου. τόµ. Β’, σ.
1247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε την απόδοση
στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οφειλόµενα από τη συµµετοχή
του κράτους στην τριµερή χρηµατοδότηση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής οδικού άξονα Σπάρτης-Γυ-
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θείου. τόµ. Ε’, σ. 3592.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των δράσεων, που περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ανταγωνιστικότητα 2000-2006 και χρηµατοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης». τόµ. Ε’, σ. 3641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση ολοκλήρωσης της κατασκευής του νέου λιµανιού της Καβάλας. τόµ.
Ε’, σ. 4045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4237.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». τόµ. ΣΤ’, σ. 4262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του έργου παράκαµψης του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος του Βόλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δύο αστικών εταιρειών που λειτουργούν µε τη συµµετοχή του δηµοσίου και φιλοξενούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την καθυστέρηση χρηµατοδότησης προγραµµάτων του Υπουργείου, από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου για το αυτοχρηµατοδοτούµενο έργο. τόµ. Ζ’,
σ. 5211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε
το φορέα χρηµατοδότησης των έργων που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραµµα «Ελλάδα 2004-Δίκτυο Προπονητηρίων».
τόµ. Ζ’, σ. 5605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση των έργων αποπεράτωσης της Εγνατίας
Οδού. τόµ. Ζ’, σ. 5696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε την κατασκευή Φράγµατος στον ποταµό
Τσικνιά στη περιοχή Καλλονής Λέσβου. τόµ. Ζ’, σ. 5752.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
αυτής, αφ’ετέρου, της Εσωτερικής Συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου της
Συµφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6139,

6700, 6701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η’, σ. 6672.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΟΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης των εγγειοβελτιωτικών έργων του Νοµού
Άρτας. τόµ. Α’, σ. 774.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. (Επερωτώντες Βουλευτές: Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Τασούλας, Α. Τσιπλάκος, Β. Κορκολόπουλος, Σ. Καλογιάννης, Π. Φουντουκίδου και Γ. Σαλαγκούδης). τόµ. Θ’, σ. 82.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση κατασκευής του οδικού άξονα Λεύκτρου-Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ. 3945.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
(βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ)
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών σχετικά µε τις εξελίξεις στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Η. Καλλιώρας, Ν. Νικολόπουλος, Α. Ρεγκούζας, Θ. Σκρέκας, Δ. Κωστόπουλος, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Τρυφωνίδης, Ν. Λέγκας και
Γ. Αλογοσκούφης). τόµ. Η’, σ. 6182.
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (βλ. ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ)
ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το χαρακτηρισµό ως χώρου πρασίνου οικοπέδου στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου, την απόδοσή του για αξιοποίηση
στο Δήµο Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
το έργο πρασίνου στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 2174.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση στην τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά µε
την µετεγκατάσταση την υποχρεωτική. (Συζήτηση). τόµ. Β’,
σ. 1277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπής για την εκπόνιση πανελλαδικού σχεδίου χωροταξικής κατανοµής των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε
την καθυστέρηση κατάθεσης του σχεδίου νόµου για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5721.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή Δόµησης και ρυθµί-
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σεις άλλων θεµάτων, αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ’, σ. 100, 274, 305, 326, 349, 363.
Ψ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Εκλογή κοσµητόρων και Γραµµατέων της Β’ Συνόδου της
Ι’ Περιόδου του έτους 2001. τόµ. Α’, σ. 5.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 2 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 732 και ειδικό 55 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών
µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». (Ψηφοφορία). τόµ. Α’, σ. 115.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος της
καταµέτρησης της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1375, 1377.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας διατάξεων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Ψηφοφορία). τόµ. Β’, σ. 1391.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας και του Κ.Κ.Ε. επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, Παραλία
και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1479.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 11, 12, 13
και 14 του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση).
τόµ. Β’, σ. 1579.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Προέδρου της
Ν.Δ. και 121 Βουλευτών του Κόµµατός του και ψηφοφορία
επί της προτάσεώς τους, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται
στην υπ. αρ. 53877/27-8-2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδάφ.β’ του Συντάγµατος για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1955, 1956.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 3, 4 και 5 του Υπ. Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3185.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 4 και 5 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
3231.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 13 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3255.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 13 του σχεδίου

νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3328.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
της προτάσεως της Νέας Δηµοκρατίας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής µε αντικείµενο το ζήτηµα της παράνοµης απονοµής της Ελληνικής Ιθαγένειας. (Ψηφοφορία).
τόµ. Ε’, σ. 3576.
Ανακοινώνεται το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας που διεξήχθη για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών και απερρίφθη: Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού,
Θ. Πάγκαλου, Σ. Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ. 3686.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας των Βουλευτών: Π. Αντωνακόπουλου, Ε. Κοντοµάρη,
Κ. Τασούλα, Α. Τζέκη. τόµ. ΣΤ’, σ. 4469, 4473, 4628.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’, σ. 4473.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4951-4955.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και ψηφοφορία Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’,
σ. 5435.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης «περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5670, 5676.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για
άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ι. Βαθειά, Γ. Λιάνη και Γ.
Παπαγεωργίου. τόµ. Ζ’, σ. 5676.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµός στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται η συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων
ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5712.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 3 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης:
«Περιορισµός στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5807.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6604.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
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Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 497.
Ονοµαστική ψηφοφορία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 499.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Ν.Δ. επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 773.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 775.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Ν.Δ. επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης:
«Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 798.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και ψηφοφορία επί του άρθρου 7 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 804.
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ
(βλ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)
Ω
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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 ΣΥΝ και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Συζήτηση).
τόµ. Γ’, σ. 1883.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το ωράριο των καταστηµάτων στις τουριστικές περιοχές. τόµ. Ζ’, σ. 5876.
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KEΦAΛAIO 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Α
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη των
απαραίτητων µέτρων για τη στήριξη των γουνοποιών της
Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ. 1207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Οικονοµίας και Οικονοµικών «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1641.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. τόµ. Γ’, σ. 1973,
1985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στην αλιεία από την εφαρµογή του κανονισµού της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για τη χρήση βενζινότρατας και ζαργανόδικτου. τόµ. Δ’, σ. 3097.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3952, 3963.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4058, 4059.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4666, 4674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της 15ης Ταξιαρχίας στην Καστοριά κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 691, 723, 734, 735,
738, 739, 740.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού του θέµατος.
τόµ. Θ’, σ. 740.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Eργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 404, 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 762, τόµ. Β’, σ. 966, 967.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες
τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών ΔΕΚΟ. τόµ. Β’, σ. 1301.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. τόµ. Β’, σ. 1500, 1511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2359, 2386, 2403,
2426, 2447, 2455.
Οµιλία του στη τροπολογία αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το επίδοµα των
60.000 δρχ. τόµ. Γ’, σ. 2455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε περιστατικό στο αεροδρόµιο
των Βρυξελλών µε την πτήση της Ολυµπιακής Αεροπορίας
προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5176.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις συντάξεις του ΟΓΑ.
τόµ. Ζ’, σ. 5287, 5295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 630.
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών».
τόµ. Θ’, σ. 653-655, 667.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2718.
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 540.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, δια
του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ.
578.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 790.
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Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1076.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Γ. Λιάνη και Κ. Σπηλιόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1173.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες
τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών ΔΕΚΟ. τόµ. Β’, σ. 1308.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1938-1940.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2086.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2187.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2965-2967, 3029, 3030.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3071, 3072.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3556-3558.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώη
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3605, 3606.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση κέντρου εξίσωσης ευκαιριών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3894.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4188.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη λειτουργία των επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4325, 4334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4456, 4457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5667-5669, 5810, 5815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6041-6043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση
του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 903-905, 962. 976, 980, 984.
Οµιλία του στο µνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Ι’, σ. 919.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 1009, 1010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1285, 1286.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1410, 1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1484,
1485.
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ.
697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών Οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». τόµ.
Ε’, σ. 3348, 3357.
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου υδροδότησης της νήσου Αίγινας από την εταιρεία ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης. τόµ. Α’, σ. 417.
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Αποδοχή της παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη και διορισµός του στη θέση
του Υφυπουργού Πολιτισµού Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες των διαγωνισµών για τα ολυµπιακά έργα. τόµ. Ε’, σ.
3909, 3910.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 4150,
4151, 4152, 4153, 4154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων του Λαϊκού Σχολείου Παραδοσιακής Μουσικής. τόµ. Ζ’, σ. 5282, 5283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
της µασκότ για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. τόµ.
Ζ’, σ. 5283, 5284.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 265, 227, 270, 272, 273, 302.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1117, 1124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1375.
Οµιλία του στην αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος της καταµέτρησης της αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1375.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1916-1919.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Γ’, σ. 2479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφορά
στο ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσµων οφειλών ιδιωτών προς το δηµόσιο, εν αντιθέσει µε τις οφειλές του
δηµοσίου προς τους ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3053.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Δ’, σ.
3311, 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». τόµ.
Ε’, σ. 3355.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµένου «αρµοδιότητας των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». τόµ. Ε’, σ. 3691,
3695, 3696.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού της Βουλής λόγω µη παρουσίας
του Υπουργού σε επερώτηση. τόµ. Ε’, σ. 3728, 3729.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3735.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των άρθρων 64 και 107 του Κανονισµού της
Βουλής, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3998, 4003, 4013.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ολοκληρωµένο πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4274, 4275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4937.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την επιλογή και τον χρόνο συζήτησης των τροπολογιών του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5414, 5415, 5423.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5478, 5480, 5482, 5486.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. τόµ. Ζ’, σ. 5622.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις σε εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. τόµ. Η’, σ. 6187.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 6473,
6478, 6481.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 1007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ι’, σ. 1380.
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 383, 439, 500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επι-
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βατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 737, τόµ. Β’, σ. 963, 1003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων για τον απρόσκοπτο εφοδιασµό φαρµακείων. τόµ. Β’, σ. 995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ελευσίνας. τόµ. Β’, σ. 1209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της αυθαιρεσίας των εργοδοτών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1629, τόµ. Γ’, σελ. 1671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
των αντιπληµµυρικών έργων στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Γ’, σ.
1660.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1883, 1903.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2362, 2405, 2425,
2428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των αντιπληµµυρικών έργων στην Ανατολική Αττική.
τόµ. Γ’, σ. 2397.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Γ’, σ. 2471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2571.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο διακίνησής τους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
άδειας επέκτασης του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην πιθανή διαρροή κλοφέν,
κατά την πυρκαγιά στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στον Άγιο Δηµήτριο Κοζάνης. τόµ. Ε’, σ. 3802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύπανση
του κόλπου της Ελευσίνας από τη λειτουργία του εργοστασίου της Χαλυβουργικής. τόµ. Ε’, σ. 3913.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3916, 3926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων κατασκευής των ανισόπεδων
κόµβων στη Δυτική Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4727.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 5004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναβάθµιση του µαθήµατος της Χηµείας στα λύκεια κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5575.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. τόµ. Ζ’, σ. 5611,
5622-5623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6517, 6599, 6612, 6768,
6769, 6776, 6781, 6782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 112, 139,
152, 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 209.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3841, 3854.
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σχετικά µε το χρόνο που πρέπει να γίνει η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση, λειτουργία ... µεταφορών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 970.
Οµιλία του στη συζήτηση, για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1069, 1070.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1951.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2072, 2073,
2100, 2113, 2119, 2120, 2121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2667.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση της «νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3525-3527.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώη
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3596.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδραση Αλβανού εµπόρου ναρκωτικών, από την αίθουσα του Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4355.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις συντάξεις του ΟΓΑ.
τόµ. Ζ’, σ. 5289.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6098, 6148-6149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 886-888, 926, 937, 938, 962,
965, 977, 987, 990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1084, 1085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1280.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1404.
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1945.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παραβάσεις στη διαδικασία παράδοσης του βαµβακιού , την παραποµπή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5454.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέα της Β’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 5.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 34.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1641.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’, σ. 2053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ‘Εργων». τόµ. Θ’, σ. 286.
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου για το ύψος της επιδότησης του ελαιολάδου
για την παραγωγή της περιόδου 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας. τόµ. Α’, σ. 127.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 137,
140.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 167, 173176, 178, 189, 190.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 535, 547,
550, 551.
Αποδοχή της παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Γεωργίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη και διορισµός του
στη θέση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή κάλυψη της γραµµής Πειραιά-Κυθήρων-ΑντικυθήρωνΚρήτης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1250, 1251.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1333, 1334, 1338, 1348, 1350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την αναβάθµιση της εκπαίδευσης στις
σχολές του Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1622,
1623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας
της Ναυτιλίας. τόµ. Ε’, σ. 3415,
3416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
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Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3493, 3494, 3505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση ολοκλήρωσης της κατασκευής του νέου λιµανιού
της Καβάλας. τόµ. Ε’, σ. 4045, 4046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-ΠεράµατοςΣαλαµίνας. τόµ. ΣΤ’, σ. 5016, 5017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
των εισιτηρίων στα επιβατικά ακτοπλοϊκά πλοία κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5141, 5142.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Ζ’, σ. 5313-5320, 5326, 5327, 5328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πειραιά µε τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα. τόµ. Ζ’, σ. 5458, 5459, τόµ. Η’, σ. 6641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό των ναυτικών. τόµ.
Ζ’, σ. 5723, 5724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για
αύξηση των συντάξεων των ναυτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
συνδικαλιστών ναυτικών της πορθµειακής γραµµής Καβάλας-Θάσου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5751, 5752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6176, 6177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρση της
πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών, την κατάργηση
του ν.330/1976 κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 12, 13.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
Αποδοχή παραιτήσεώς της από τη θέση της Υφυπουργού
Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εθνικής Άµυνας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
728.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2137.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2987, 2988, 3001, 3027, 3041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6622.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 620.
Διορισµός του στην θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας στη Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση ζητηµάτων
της Ένωσης Τεχνικών Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Β’, σ.
1132, 1133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να συγκροτήσει στρατιωτική δύναµη που
θα τεθεί στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ για τις πολεµικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. τόµ. Β’, σ. 1206, 1207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες της προµήθειας 24 επιθετικών ελικοπτέρων
(APPACHE) κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1619.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2217, 2226, 2230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2980, 2992, 2994, 2996, 2997,
3003, 3004, 3006, 3008, 3022, 3030, 3032, 3033, 3042.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του βουλευτή Α.
Παυλίδη. τόµ. Δ’, σ. 2996, 2997.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τουρκικές
διεκδικήσεις στoν εναέριο χώρο του Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ.
3371, 3372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών των ενόπλων δυνάµεων. τόµ. Ε’, σ.
3750.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου. τόµ. Ε’, σ. 3775, 3776.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση µέρους
του ναυπηγικού και επισκευαστικού έργου του στόλου στη
ζώνη Περάµατος. τόµ. Ε’, σ. 3776, 3777.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µισθολογική πολιτική που εφαρµόζεται στους πολιτικούς συνταξιούχους της
Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. Ε’, σ. 3970, 3971.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκπόνηση κινήτρων για την ανάπτυξη της ακριτικής νήσου Γαύδου. τόµ.
Ε’, σ. 3971, 3972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος αντιβαλλιστικών πυραύλων από την
Τουρκία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4717, 4718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου όσον αφορά το κλείσιµο του 9ου Συντάγµατος
Πεζικού στην Καλαµάτα. τόµ. Ζ’, σ. 5605.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις υπερωρίες των συνεργατών που υπηρετούν στο Υπουργείο. τόµ. Η’, σ. 6052,
6053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση της 15ης Ταξιαρχίας στην Καστοριά κ.λπ. τόµ. Η’, σ.
6197, 6198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τουρκικές
παραβιάσεις στο Αιγαίο. τόµ. Η’, σ. 6372, 6373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων,
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ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 26, 34, 37.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας για τη συµµετοχή ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)». γ) «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». δ) «Κύρωση
του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». ε) «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής
Διαδικασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ.
1299.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 147,
150, 151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες από χαλαζόπτωση αγρότες,
του Νοµού Καβάλας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 164, 165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µετά τη διαπίστωση παραβάσεων στον κανονισµό
2078/92 που αφορά τις αγραναπαύσεις. τόµ. Α’, σ. 165,
166.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της ελληνικής καπνοπαραγωγής.
τόµ. Α’, σ. 282, 283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του κανονισµού για την επιδότηση του βαµβακιού. τόµ. Α’,
σ. 326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ», τη χρηµατοδότησή της από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 418, 419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των σταφιδοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των ελέγχων και της δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων για την καλλιέργεια βαµβακιού µε µεταλλαγµένο
σπόρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 524.
Οµιλία του στην επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του Καπνολογικού Ινστιτούτου Ελλάδας. τόµ. Α’, σ. 525.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά την περικοπή των επιδοτήσεων για τα καπνά. τόµ. Α’,
σ. 657, 658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινωνικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. τόµ. Β’, σ. 806.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για καθορισµό της τιµής ποσοτήτων σύσπορου βαµβακιού, που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια
και είναι επιπλέον της ηρτηµένης. τόµ. Β’, σ. 1043, 1044,
1045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων προστασίας των ανθοκαλλιεργητών, τον
έλεγχο στις εισαγωγές λουλουδιών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σιτοκαλλιεργητές
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1290, 1291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
παρακράτησης και εισφοράς του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για τους βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Β’, σ. 1326, 1327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των βαµβακοπαραγωγών.
τόµ. Β’, σ. 1385, 1386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
παραλαβής βαµβακιού από τα εκκοκκιστήρια της Κεντρικής
Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ. 1387, 1388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αποζηµιώσει τους ελαιοπαραγωγούς της
Λευκάδας, για τις καταστροφές που υπέστησαν από την παρατεταµένη ξηρασία. τόµ. Β’, σ. 1488, 1489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια
για την κατανοµή των πιστώσεων πριµοδότησης της πρώτης
εγκατάστασης νέων αγροτών έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής της προκαταβολής στους ελαιοπαραγωγούς για τις επιδοτήσεις της εσοδείας του 2000 κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1658, 1659.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη διαδικασία καταβολής και τον προσδιορισµό της επιδότησης για το
ελαιόλαδο εσοδείας 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1686,
1687, 1968, 1969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της κυβέρνησης να καταβάλει αποζηµίωση στους πληγέντες
από τις υψηλές θερµοκρασίες παραγωγούς φασολιών του
Νοµού Φλώρινας. τόµ. Γ’, σ. 1876, 1877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους ροδακινοπαραγωγούς. τόµ. Γ’, σ.
1881, 1182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1967, 1968.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους πορτοκαλοπαραγωγούς του Νοµού
Άρτας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραλαβή
του βαµβακιού από τα εκκοκκιστήρια κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απώλεια
κοινοτικών πόρων οι οποίοι προορίζονται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων. τόµ. Γ’, σ. 2400,
2401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της προκαταβολής της επιδότησης για το ελαιόλαδο.
τόµ. Γ’, σ. 2418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες για τον υπολογισµό της επιδότησης για το ελαιόλαδο εσοδείας 2001-2002. τόµ. Γ’, σ. 2421, 2422.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµε-
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τώπιση του προβλήµατος της ανεξέλεγκτης διακίνησης φυσικού πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα µας, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2463, 2464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επιδοτήσει όλη την παραχθείσα ποσότητα βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 2465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές
που προκλήθηκαν στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή, από την
πρόσφατη κακοκαιρία, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3016, 3017, 3054, 3055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία, παραγωγών εσπεριδοειδών και ανθοκαλλιεργητών, στην επαρχία Τροιζηνίας. τόµ. Δ’, σ. 3055, 3056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3056, 3057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των διοικητικών προβληµάτων του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις από τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των Κοινοτικών επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς. τόµ. Δ’, σ. 3265, 3266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
στους βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού Έβρου της τιµής
του προϊόντος κατά τη συγκοµιδή κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές, ελαιοπαραγωγών
της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους τοµατοπαραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Ε’, σ. 3711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου στους παραγωγούς του Νοµού Χανίων. τόµ. Ε’, σ. 3788, 3789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα µε καλλιεργητικά δάνεια, λόγω των καταστροφών που υπέστησαν από
την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Ε’, σ. 3946, 3947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής Πελασγίας Φθιώτιδας. τόµ. Ε’, σ. 4049, 4050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της διοίκησης της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδας (ΠΑΣΕΓΕΣ) να επιβαρύνει µε
τα έξοδα διαχείρισης των επιδοτήσεων, τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4224, 4225.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4674-4678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τον ορισµό ατοµικού πλαφόν στην έκταση και στην παραγωγή του βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4722, 4723, 4724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ’, σ.
4756, 4757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των πρόωρων αγροτικών συντάξεων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4759, 4760, τόµ. Ζ’, σ. 5262, 5263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική πα-

ραγωγή βαµβακιού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4984, 4985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών αποζηµιώσεων στους
σταφιδοπαραγωγούς. τόµ. Ζ’, σ. 5208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5264, 5265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5277, 5278.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβάρυνση των παραγωγών µε τα έξοδα επεξεργασίας των στοιχείων του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης των επιδοτήσεων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5278, 5279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις παραβάσεις στη διαδικασία παράδοσης του βαµβακιού , την παραποµπή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις αγροτών του Νοµού Τρικάλων, την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή της Φαρκαδόνας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5607, 5608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση και την οργάνωση των βιολογικών καλλιεργειών στην
περιφέρεια του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ. 5608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπληρωµή των βαµβακοπαραγωγών για τις ποσότητες βαµβακιού που παρέδωσαν κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5968, 5969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των εκτάκτων κτηνιάτρων κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5969, 5970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5970,
5971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών οπωροκηπευτικών κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6198, 6199.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις των
αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’,
σ. 6204-6208, 6209, 6213, 6214, 6215, 6217, 6218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή της εισφοράς που πλήρωσαν στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Η’, σ. 6441.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. τόµ.
Θ’, σ. 86, 87, 88, 94, 95, 96, 98.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των δαπανών για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας.
τόµ. Θ’, σ. 245, 246, 247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπ. Γεωργίας για αναδροµική εφαρµογή της απόφασης
που άλλαξε τα κριτήρια των επιδοτούµενων ποσοτήτων ελαιολάδου. τόµ. Ι’, σ. 828, 829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του Υπ. Γεωργίας σχετικά µε τη µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων βαµβακιού, τον καθορισµό τιµής για τη φετινή παραγωγή. τόµ. Ι’, σ.
960, 961.
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της ελληνικής καπνοπαραγωγής.
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τόµ. Α’, σ. 283.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2528.
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1408, 1473.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2676, 2677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2955, 2986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3171, 3172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 944.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2125.
Β
ΒΑΘΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 251, 268, 286, 302.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµό 733, ειδικό 52 σχετικά µε τη δυνατότητα του Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών
του για το χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι την
31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων. τόµ. Α’, σ. 310.
Οµιλία του στις τροπολογίες 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. τόµ. Α’, σ. 316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 398.
Οµιλία του στη συζήτηση, για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και

την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2565-2566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3978, 4010.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6521, 6623, 6770, 6776,
6779.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 982 και ειδικό 88. τόµ. Η’, σ. 6779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 469, 476, 500-502,
519, 524, 533, 548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 741, 768, 769, 776-778, 790, 796, 805, 806, 809,
811, 812, 815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1430,
1431, 1444, 1449, 1450, 1481, 1488, 1494, 1515, 1516,
1525, 1530.
ΒΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό υποψηφίων από το πρόγραµµα νέων γεωργών στο Δήµο Αµφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε’, σ. 3591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. τόµ. Ε’, σ.
3709.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
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τόµ. Ζ’, σ. 5357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1266, 1267, 1292, 1358.
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΣΗΦΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1416.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2093, 2103.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2135.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4325, 4326.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την λειτουργία της Ολοµέλειας και τη συζήτηση των νοµοσχεδίων
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». τόµ. Η’, σ. 6675.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. A’, σ. 449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος
σχετικά µε τη διαστηµική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς». τόµ. Α’, σ. 234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1458, 1478, τόµ. Γ’, σ. 1783, 1784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Γ’, σ. 1795, 1796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών συνερχοµένων 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 θεσπίσεων του προσωπικού ταξιδιωτικού εγγράφου».
τόµ. Γ’, σ. 1807.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2102-2104.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2140.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2179, 2190.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των

αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2219, 2228, 2230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2964-2965, 2971, 2986, 2987,
2995, 2996, 2997, 3002, 3003, 3022, 3030-3032, 3035,
3039, 3040.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
συζητηθούν χωριστά τα άρθρα 4 και 5 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2997.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας
στα σωφρονιστικά ιδρύµατα. τόµ. Ε’, σ. 3875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των µελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε’,
σ. 4131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4195.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4312, 4313, 4358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4413, 4439, 4440.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη γνώµη που διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής
για το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επισηµάνσεις για ανακρίβειες και προσωπικές απόψεις στο νέο βιβλίο της ιστορίας, που θα διανεµηθεί σους µαθητές της Γ’
λυκείου στο νέο σχολικό έτος. τόµ. Η’, σ. 6444.
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ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στον τουρισµό µετά την τροµοκρατική επίθεση στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. τόµ. Α’, σ. 92.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1180.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1328-1330, 1344,
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1732, 1744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον καθορισµό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας
της Ναυτιλίας. τόµ. Ε’, σ. 3415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3491, 3492.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3810, 3822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4943, 4944.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Λυµένος Πειραιώς. τόµ. Ζ’, σ. 5309, 5323.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου. τόµ. Ζ’, σ. 5730, 5740.
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 761, τόµ. Β’, σ. 974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».

τόµ. ΣΤ’, σ. 5062, τόµ. Ζ’, σ. 5129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 603, 635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1040-1042, 1066, 1072, 1076, 1088, 1102, 1119,
1120, 1121, 1136, 1145.
ΒΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1331, 1337, 1346, 1348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3488.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Ζ’, σ. 5325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό των ναυτικών. τόµ.
Ζ’, σ. 5723.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου. τόµ. Ζ’, σ. 5726-5728, 5738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 748, 749, 793, 797.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2726.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3065, 3076.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3757, 3766.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4101, 4114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του
άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής
Υπηρεσίας
(Σύµβαση
EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ.
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ΣΤ’, σ. 5056, τόµ. Ζ’, σ. 5105, 5108-5110, 5150, 5151,
5152, 5166, 5238, 5249, 5253, 5254.
Οµιλία του επί διαδικαστικού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 123.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2762-2765.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004». τόµ. Δ’, σ. 3205, 3215.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 41374140, 4143, 4144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5412, 5413, 5414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τη διατήρηση σε καταχώρηση των αρχαιοτήτων που ευρέθησαν στην
Λευκάδα. τόµ. Ζ’, σ. 5688, 5689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εξυγίανση στο χώρο του αθλητισµού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5690, 5691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6321-6324, 6333, 63406343, 6346, 6347, 6352-6354, 6360, 6362, 6363, 6365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1054-1057, 1071, 1075, 1076, 1077, 1079, 1100,
1101, 1105, 1106, 1107, 1108, 1119, 1120, 1135, 1137,
1141, 1143, 1144, 1145, 1159, 1161, 1164, 1165, 1168,
1169.
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 738, 746, 748, 766, τόµ. Β’, σ. 969,978,
981, 1006, 1008, 1010, 1111, 1013, 1014, 1015, 1016,
1135.
Οµιλία του σχετικά µε το χρόνο που πρέπει να γίνει η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία µεταφορών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 954, 959.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες
τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών (ΔΕΚΟ). τόµ. Β’, σ. 1302-1306, 1311,
1312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2567-2570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη λειτουργία του αεροδροµίου
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στα Σπάτα από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Δ’, σ. 3222, 3223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
χάραξης της γραµµής του τραµ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4235,
4236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα σε περιστατικό στο αεροδρόµιο
των Βρυξελλών µε την πτήση της Ολυµπιακής Αεροπορίας
προς την Αθήνα κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Διοίκησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας να περικόψει
δροµολόγια από το αεροδρόµιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προς Ευρωπαϊκές πόλεις και ελληνικά νησιά. τόµ. Ζ’, σ. 5209, 5210.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας και οι επιπτώσεις της».
τόµ. Ζ’, σ. 5851-5866.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή από τη χώρα µας, του µνηµονίου κατασκευής του Πανευρωπαϊκού Άξονα VIII, (Παραεγνατία) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
1422, 1423.
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ο Πρόεδρος της Βουλής Α. Κακλαµάνης ανακοινώνει
τον θάνατό του. τόµ. Θ’, σ. 223.
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 729-732, τόµ. Β’, σ. 954, 959, 979, 1000.
Οµιλία του σχετικά µε το χρόνο που πρέπει να γίνει η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία µεταφορών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 954.
Οµιλία του στη συζήτηση, για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2740, 2741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
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Η’, σ. 6063-6065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 571, 605, 636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 893, 894, 940, 988, 990.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές, ελαιοπαραγωγών
της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποδοχή
του αιτήµατος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής για την αναγκαιότητα αγοράς µικρών πυροσβεστικών οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 128.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο
και την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. τόµ. Θ’, σ. 228,
235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 338, 339.
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4175.
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή «Στενών» του ποταµού
Νέστου, από την κατασκευή έργων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ). τόµ. Β’, σ. 1321, 1322.
Οµιλία του σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, σχετικά µε
την απόλυση των 500 εποχικών υπαλλήλων από την Ολυ-

µπιακή Αεροπορία. τόµ. Β’, σ. 1443, 1444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 3224, 3225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστροφή λειτουργίας των Ταχυδροµικών Γραφείων Γλυκής και
Μαργαριτίου Θεσπρωτίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4267, 4268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4271,
4272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών της τηλεφωνίας στα νησιά κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5261, 5262.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων απο το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6066-6067, 6145.
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 754 και ειδικό 32, σχετικά µε την υποχρέωση του ελληνικού δηµοσίου έναντι των ελληνικών αεροµεταφορέων για καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας πολεµικών πράξεων ή τροµοκρατικών ενεργειών. τόµ. Α’, σ. 511.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του θεσµού των προγραµµατικών συµφωνιών, σε ότι αφορά την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων. τόµ. Γ’, σ.
1727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδιοργάνωση των αστυνοµικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1130.
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ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6552.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2136.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 339-341, 355, 358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1535.
Γ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας

των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 112.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
334, 344.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει στη Γερµανία για θέµατα ασφαλιστικού περιεχοµένου και τη χορήγηση συντάξεων για τους Έλληνες
που εργάστηκαν εκεί. τόµ. Β’, σ. 1134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ). τόµ. Γ’, σ. 1657.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1698-1700, 1712.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου: «Για την αντιµετώπιση
της παράνοµης κατοχής χρήσης και εµπορίας πυροβόλων
όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων του Υπ.
Δηµόσιας Τάξης». τόµ. Ε’, σ. 3383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 739.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1491.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2581.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που ενσωµατώθηκε ως άρθρο 14 και γενικότερα
την έγκαιρη διανοµή µαζί µε τα νοµοσχέδια των τροπολογιών που ενσωµατώνονται ως άρθρα αυτών. τόµ. Δ’, σ.
3334, 3337.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε ανακοίνωση της ένωσης ιδιοκτητών ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών για το σύνολο του πολιτικού κόσµου. τόµ. Ε’, σ. 3719,
3720.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον καθορισµό του χρόνου των οµιλιών, των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων, των Εισηγητών και των Βουλευτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ. 4 του Συντάγµατος και 107, 108
παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής, στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για
την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3978.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη λειτουργία της Βουλής και των συνεδριάσεων των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4662.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη δια-
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γραφή ερώτησης λόγω κωλύµατος του Υπουργού. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4724, 4725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Αττικής στο Χαϊδάρι. τόµ. ΣΤ’, σ. 4792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 5063, τόµ. Ζ’, σ. 5122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος.Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6030, 6085, 6101, 6102, 6103, 6143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6560, 6561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 141.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων». τόµ. Θ’, σ. 314.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο κατάθεσης των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ.
715, 718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 933, 943.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εκλογή της ως Γραµµατέα στη Β’ Σύνοδο της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 5.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6569.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5156.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στη
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728,
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση
κινήτρων για την εγκατάσταση ξενοδοχειακών µονάδων
στους γειτονικούς µε την Αττική νοµούς, που θα καλύψουν
τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 1656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του ν. 2741/1999, που αφορά την απόκτηση του σήµατος του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(ΕΟΤ) για όλα τα τουριστικά καταλύµµατα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1662.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1746, 1749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάταξη
των ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα κλειδιών. τόµ. Γ’, σ. 2001,
2002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, για την Ανώτερη Τουριστική Σχολή Αγίου Νικολάου. τόµ. Δ’, σ. 3300.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3819, 3820, 3825, 3826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του σήµατος λειτουργίας των
ενοικιαζοµένων δωµατίων από τον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρση του
περιορισµού της ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σητείας Κρήτης. τόµ. Η’, σ.
6195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εµφάνιση
Αλβανών οικονοµικών µεταναστών ως τουριστών στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Η’, σ. 6440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα βρετανικών εφηµερίδων και τηλεοπτικών εκποµπών, αναφερόµενα σε δυσφηµιστικές συκοφαντίες για την περιοχή Φαληράκι της Ρόδου, τις επιπτώσεις στον τουρισµό κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 101, 102.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 378, 435, 451, 452, 496, 508, 512.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Α’, σ. 452.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 628.
Οµιλία του στη συζήτηση, για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1055.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. τόµ. Β’, σ. 1496-1498, 1502, 1508, 1509, 1510.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1885, 1904.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
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σ. 2037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2373, 2434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2628, 2629, 2630.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την έξαρση των κρουσµάτων φυµατίωσης στη χώρα µας και τη λήψη µέτρων για
τον περιορισµό της. τόµ. Ε’, σ. 3446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οφειλόµενα από τη συµµετοχή
του κράτους στην τριµερή χρηµατοδότηση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3586.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση νοσοκοµείου που εξυπηρετεί τους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ). τόµ. Ε’, σ. 3973.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την τοποθέτηση παιδιάτρου στο Δήµο Παλικής Κεφαλλονιάς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4264.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις συντάξεις του ΟΓΑ.
τόµ. Ζ’, σ. 5285, 5294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6510-6513, 6598-6599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 583.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1006.
Οµιλία του στη συζήτηση, για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1046, 1047, 1048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες για την καταβολή της επιδότησης του ελαιόλαδου, εσοδείας 2000-2001. τόµ. Γ’, σ. 1969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση της προκαταβολής της επιδότησης για το ελαιόλαδο.
τόµ. Γ’, σ. 2418.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη αστυνόµευση των αγροτικών περιοχών, την επανασύσταση της Αγροφυλακής
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών ενισχύσεων στους σταφιδοπαραγωγούς του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5302.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε

θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 14, 31, 32,
40, 45, 62, 64, 66, 67, 72, 74, 75, 77.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 213, 214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 288.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών των ιατρικών σχολών από τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 284.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ελέγχου των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν την τροµοκρατία και το διεθνές οργανωµένο έγκληµα. τόµ. Α’, σ. 465.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. τόµ. Ε’, σ.
3621, 3631.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4415.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
της θέσης του Έλληνα Αξιωµατικού Συνδέσµου στο Περιφερειακό Κέντρο Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ζ’, σ. 5140.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1456, 1470.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 388, 394, 402, 455, 505, 509, 512,
513.
Αποδοχή της παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη και διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’,
σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχµής, για την ενίσχυση της εξωτερικής και παροικιακής πολιτικής του Υπουργείου. τόµ. Β’, σ.
1041, 1042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών συνερχοµένων στο πλαίσιο του
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Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ µέρους
των διπλωµατικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεων του προσωπικού ταξιδιωτικού εγγράφου».
τόµ. Γ’, σ. 1807, 1808.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2181-2183, 2189, 2192,
2193, 2194, 2195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατάργηση της θαλάσσιας
συνοριακής γραµµής Ελλάδος-Τουρκίας στο Αιγαίο κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3017, 3018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απάλειψη
των θαλασσίων συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας από τους νέους ψηφιακούς χάρτες της αµερικανικής χαρτογραφικής υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3225, 3226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της χώρας µας µε την Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 4099,
4100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παύση
λειτουργίας του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων, την καταβολή των οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5143, 5144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκθεση
που δόθηκε στη δηµοσιότητα από πλευράς των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής, όπου ασκείται κριτική της δηµόσιας ζωής της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
της Θράκης ως έδρας Φιλοξενίας των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας.
τόµ. Ι’, σ. 1115.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 28, 29, 73,
75, 100, 110.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 779, 780, 781, 792, 793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 965.
Οµιλία του στη συζήτηση, για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχιούχων ιατρικής των πανεπιστηµίων του Εξωτερικού. τόµ. Β’, σ. 1246.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,

ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3253, 3334, 3335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Πανεπιστηµιακών κλινικών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε’, σ.
3398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 5067.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων απο το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 77.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Γ’, σ. 1674.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ν. Γκατζή και Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1844-1847, 1869.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1895.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Γ’, σ.
1955-1956.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2132.
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΜΟΣΧΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3041.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς των ασφαλίστρων που κατέβαλαν αγρότες
στο ΙΚΑ για την αύξηση της αγροτικής τους σύνταξης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κατασκευή του έργου υδροδότησης
της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3801.
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ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους απολυµένους της πρώην «Βαµβακουργίας Βόλου Α.Ε.». τόµ. Α’, σ. 87.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να προωθηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο βιολογικού καθαρισµού Σκοπέλου-Κλίµατος κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας,
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 671, 678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς
στα σχολεία των µαθητών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1164,
1218, 1219, 1210, 1256, 1269, 1273, 1275, 1276.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο συζήτησης των δευτερολογιών, επί της αρχής και των
άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1197.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο συζήτησης των υπολοίπων άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1211.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Β’, σ.
1530, 1543, 1544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επιχορηγείται η ανέγερση πρώτης κατοικίας στο Πήλιο για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. τόµ. Γ’, σ. 1693.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1707.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2520-2524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». τόµ.
Ε’, σ. 3350, 3356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων υπαλλήλων του Ταµείου Εθνικής
Οδοποιίας (ΤΕΟ). τόµ. Ε’, σ. 3414.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3421, 3432-3433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην επιχείρηση «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζόµενων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3619.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. τόµ. Ε’, σ.
3629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «αρµοδιότητας των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». τόµ. Ε’, σ. 36863688, 3694, 3696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του Ράλλειου Λυκείου και Γυµνασίου στον Πειραιά. τόµ. Ε’, σ. 3705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους σιτοπαραγωγούς της περιοχής Πελασγίας Φθιώτιδας. τόµ. Ε’, σ. 4050.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4064-4066.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προτετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 4144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου παράκαµψης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µονάδας αποθήκευσης και συσκευασίας λιπασµάτων στον όρµο Αγίου Ιωάννη
Αµακάπολης Μαγνησίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4720.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης δικαστικής συνδροµής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αρµενίας» τόµ. ΣΤ’,
σ. 4887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4921, 4938, 4948.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 4994.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5343, 5361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος». τόµ. Ζ’, σ.
5881, 5882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 111, 112,
126, 131, 132, 137, 140, 152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη θεοµηνία στο Λε-
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κανοπέδιο, την υλοποίηση του προγράµµατος αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 279, 280, 281, 295, 308-310, 318, 331333, 346, 350, 351, 352.
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 756, 757.
Οµιλία του στη συζήτηση, για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2631, 2632.
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της σχολικής στέγης
στα δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1026, 1027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ.
1028, 1029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς
στα σχολεία, των µαθητών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του 2ου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ελευσίνας. τόµ. Β’, σ. 1208, 1209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις εξετάσεις
για την αναγνώριση των πτυχιούχων ιατρικής των πανεπιστηµίων του εξωτερικού. τόµ. Β’, σ. 1246, 1247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης ως προς το εργασιακό καθεστώς και την ασφάλιση των καθαριστριών των δηµοσίων σχολείων. τόµ.
Β’, σ. 1288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
διδακτικών βιβλίων στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια. τόµ. Β’, σ. 1323.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης προκειµένου να ολοκληρωθούν το συντοµότερο
οι διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών και αναπληρωτών
καθηγητών. τόµ. Β’, σ. 1359, 1360.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση των κε-

νών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο όλων
των βαθµίδων στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β’, σ. 1360, 1361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση οικοπέδου στην περιοχή του Δήµου Πυλαίας για την
ανέγερση σχολικών κτιρίων. τόµ. Β’, σ. 1388, 1389.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους του Νοµού Χαλκιδικής για τη µεταφορά των µαθητών στο σχολείο. τόµ. Β’,
σ. 1441, 1442.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη νοµοθετική αποσαφήνιση των προσόντων που απαιτούνται για το διορισµό
των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Β’, σ. 1555, 1556.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και βιβλία στα σχολεία του Δήµου
Περιστερίου. τόµ. Β’, σ. 1556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων πτυχιούχων Οικονοµικών Σχολών στο
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. τόµ. Β’, σ. 1621, 1622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, για την κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου, των
Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ’, σ. 1663, 1664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη αντιµετώπιση των προβληµάτων στέγασης και των αιθουσών διδασκαλίας των φοιτητών των ΤΕΙ. τόµ. Γ’, σ. 1722, 1723.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
µόνιµη στελέχωση µε ειδικευµένο προσωπικό, των Ειδικών
σχολείων, στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Γ’, σ. 1776, 1777.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την κάλυψη των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Νοµό Έβρου.
τόµ. Γ’, σ. 1778, 1779.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση στους
αποφοίτους του Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού Ψυχολογικού Τµήµατος κ.λπ.. τόµ. Γ’, σ. 2030, 2031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των λειτουργικών
προβληµάτων των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ). τόµ. Γ’, σ. 2173, 2174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στο ΤΕΕ Νεάπολης Λακωνίας.
τόµ. Γ’, σ. 2206, 2207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου της Φολεγάνδρου λόγω έλλειψης δασκάλου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2207, 2208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση σχολικών κτιρίων που είναι κατασκευασµένα από αµίαντο στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 2419, 2420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι των πανεπιστηµίων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυχίων τους. τόµ. Γ’, σ. 2420, 2421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή των ωροµισθίων εκπαιδευτικών των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). τόµ. Γ’, σ.
2423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3147, 3349, 3148, 3169, 3172, 3180,
3182, 3184, 3247, 3254, 3349, τόµ. Ε’, σ. 3468.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία του Νοµού Καβάλας. τόµ. Δ’, σ. 3298,
3299.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και Λύκεια του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. Δ’, σ. 3325,
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση των ελλείψεων σε βιβλία και καθηγητές στο Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου. τόµ. Δ’, σ. 3326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου της Κω. τόµ. Ε’, σ. 3400, 3401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του κτιριακού προβλήµατος του Ράλλειου Λυκείου και Γυµνασίου στον Πειραιά. τόµ. Ε’, σ. 3705, 3706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. τόµ. Ε’, σ.
3708, 3709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Καισαριανής. τόµ. Ε’, σ. 3722,
3723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την χορήγηση των αδειών άσκησης επαγγέλµατος στους αποφοίτους
βοηθούς νοσηλευτές του έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3790,
3791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν το 1ο και το 2ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Άρτας. τόµ. Ε’, σ.
4098, 4099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκµάθηση των ξένων γραµµάτων στα σχολεία, τη χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5142, 5143.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νηπιαγωγείου στο δηµοτικό διαµέρισµα Μητρουσίου
του Δήµου Καπετάν Μητρούση Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 5267,
5268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να συµπεριληφθεί ο Νοµός Λασιθίου στις
προτάσεις για ίδρυση νέων σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ’, σ. 5276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναβάθµιση του µαθήµατος της Χηµείας στα λύκεια κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5575, 5576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του
διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ζ’, σ. 5874, 5875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5924,
5926, 5928, 5929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
παραρτήµατος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος

Πάτρας στο Αίγιο. τόµ. Η’, σ. 6180, 6181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6409-6411, 6413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επισηµάνσεις για ανακρίβειες και προσωπικές απόψεις στο νέο βιβλίο της ιστορίας, που θα διανεµηθεί σους µαθητές της Γ’
λυκείου στο νέο σχολικό έτος. τόµ. Η’, σ. 6443, 6444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών κτιρίων και αιθουσών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1025, 1026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου για τη συνένωση των τµηµάτων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών αιθουσών στο Δήµο Χορτιάτη του Νοµού Θεσσαλονίκης, τις κινητοποιήσεις των γονέων και µαθητών κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1176, 1177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, την ένταξή τους στο µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1423, 1424.
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1926, 1928.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2093.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3570, 3571.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών παραγωγής ή εισαγωγής των απαραίτητων φαρµάκων που αντικαθιστούν το φάρµακο Τ4 που χορηγείται για το θυροειδή κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1880.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση στους
αποφοίτους του Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού Ψυχολογικού
Τµήµατος κ.λπ.. τόµ. Γ’, σ. 2030.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
σε διδακτικό προσωπικό στο ΤΕΕ Νεάπολης Λακωνίας.
τόµ. Γ’, σ. 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
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τόµ. Δ’, σ. 2668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση του ψαρέµατος µε «Τράτες» στο Λακωνικό Κόλπο
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας και εµφραγµάτων του Νοσοκοµείου Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ. 3413.
Οµιλία του για την άρση της Βουλευτικής του ασυλίας.
τόµ. Ε’, σ. 3453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3657, 3658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για πληρωµή των ιατρικών εξετάσεων των
ασφαλισµένων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη φύλαξη
σχολικών κτιρίων. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κατασκευής του οδικού άξονα Λεύκτρου-Σπάρτης.
τόµ. Ε’, σ. 3945.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Σπάρτη και τη Νεάπολη Λακωνίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου 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». τόµ. Ζ’, σ. 5545-5548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
των µεταλλικών γεφυρών στο εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. τόµ. Ζ’, σ. 5719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Νοµό Λακωνίας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 602.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών».
τόµ. Θ’, σ. 659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 892.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Γεωργίας για την

αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά
του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. τόµ. Ι’,
σ. 1398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1453, 1470.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 170, 184.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη διαδικασία καταβολής και τον προσδιορισµό της επιδότησης για το
ελαιόλαδο εσοδείας 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2728.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3064, 3075.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και Λύκεια του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. Δ’, σ. 3325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κατασκευής του οδικού άξονα Σπάρτης Γυθείου.
τόµ. Ε’, σ. 3592.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαγραφή ερώτησης λόγω κωλύµατος του Υπουργού. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4724, 4725.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6356.
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2577.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 4135,
4148.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4241, 4255.
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ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 624.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να φέρει νοµοθετική ρύθµιση για το εργοστασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. τόµ. Β’,
σ. 1440.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποτυχία
της πολιτικής που ακολουθείται στο θέµα των ναρκωτικών
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1879.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2186.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2953-2955, 2968,2984, 3000, 3022,
3026, 3035, 3036, 3038, 3039.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3022.
Οµιλία της επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3524-3527.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4319.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των οικονοµικών µεταναστών. τόµ. Ζ’, σ. 5146.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει τον «Συνήγορο το παιδιού» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5281.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5543.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6323, 6331, 6349-6351,
6365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6779, 6780.
Οµιλία της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 924. τόµ.
Η’, σ. 6779, 6780.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 19, 33, 41,

42, 44, 48, 65, 68, 73, 74, 75, 76, 77.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 573, 591, 627,
642, 645.
Οµιλία της στον πρόταση νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ.
Θ’, σ. 658, 659.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 685-687, 721.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 746-748, 784, 785, 786, 787, 807, 812, 813, 814.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 890-892, 930, 933, 939, 967,
982.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεξέλεγκτης διακίνησης φυσικού πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα µας, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 2464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος.Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6022, 6081, 6082, 6093, 6107, 6113, 6131, 6132,
6157, 6164, 6165.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το πως
θα συζητηθούν τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Η’, σ.
6081.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1059.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1949.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2117, 2134,
2135, 2144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υ-
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πηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2597-2598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6576.
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 172, 185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1639, τόµ. Γ’, σ. 1673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών αποζηµιώσεων στους
σταφιδοπαραγωγούς. τόµ. Ζ’, σ. 5208.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5582.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου. τόµ. Ζ’, σ. 5728-5729, 5739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ωράριο
των καταστηµάτων στις τουριστικές περιοχές. τόµ. Ζ’, σ.
5877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1482,
1495, 1516, 1517, 1525, 1530, 1531, 1538.
ΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2179, 2191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2622.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο όλων
των βαθµίδων στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β’, σ. 1360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση

του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2759, 2760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή στους βαµβακοπαραγωγούς του Νοµού Έβρου της τιµής
του προϊόντος κατά τη συγκοµιδή κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του Πανεπιστηµιακού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης. τόµ. Ζ’, σ. 5577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπληρωµή των βαµβακοπαραγωγών για τις ποσότητες βαµβακιού που παρέδωσαν κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Απόκεντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος.Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6035.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3487.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4053, 4054.
ΔΡΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης,
να µειώσει τα τέλη του αεροδροµίου στα Σπάτα κ.λπ.». τόµ.
Α’, σ. 521, 522.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη
και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Γεωργίας στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των εγγειοβελτικών έργων του Νοµού Άρτας. τόµ. Α’, σ. 774, 775.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών στο Νοµό Ευβοίας.
τόµ. Γ’, σ. 2237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους 2000 γ)Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2000. τόµ. Δ’, σ. 2710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στην αλιεία από την εφαρµογή του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση βενζινότρατας και ζαργανόδικτου. τόµ. Δ’, σ. 3097.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3422, 3423, 3424-3426,
3433, 3435, 3436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό υποψηφίων από το πρόγραµµα νέων γεωργών στο Δήµο Αµφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε’, σ. 3591, 3592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
εγκατάστασης χοιροτροφικής µονάδας της HELLAS FARM
στο Νοµό Τρικάλων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3720, 3721.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων των γεωτεχνικών
υπαλλήλων. τόµ. Ε’, σ. 3878, 3879.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3953-3956, 3957, 3958,
3959, 3963-3965, 3966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 42 του ν.2912/2001 για τις οφειλές των
αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα, τη διαγραφή των πανωτοκίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4128, 4129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4669, 4670, 4680, 4681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις χιονοπτώσεις του περασµένου Δεκεµβρίου και Ιανουαρίου, αγροτών και κτηνοτρόφων του Νοµού Πιερίας. τόµ. Ζ’, σ. 5539.
Ε
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη µείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1487.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1942.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη µη
παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού για τον
Κοινωνικό Προϋπολογισµό. τόµ. Γ’, σ. 2039, 2040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αναφορά του Πρωθυπουργού για δυνάµεις
πολιτικής εκτροπής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης του φαινοµένου της
διαφθοράς στο Δηµόσιο Τοµέα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4982.
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων από την
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Σχολών στη Μεσσηνία κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 162, 163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών των ιατρικών σχολών από τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Α’, σ. 284, 285.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
336, 345, 348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου η οποία αναγνωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως γνωστή θρησκεία µε την προσωνυµία «Χριστιανοί

Μάρτυρες του Ιεχωβά». τόµ. Β’, σ. 991, 992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αναθεωρήσει την εγκύκλιό του, βάσει
της οποίας δικαιούνται κατά τις εθνικές εορτές να κρατούν
την ελληνική σηµαία αριστούχοι αλλοδαποί µαθητές. τόµ.
Β’, σ. 1023, 1024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών. τόµ. Β’, σ. 1289, 1290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αµοιβών για τους εκπαιδευτικούς των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). τόµ. Β’, σ. 1386, 1387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να φέρει νοµοθετική ρύθµιση για το εργοστασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. τόµ. Β’,
σ. 1440, 1441.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους λόγους απόρριψης από την Επιτροπή του Υπουργείου της αιτήσεως για τη
σύσταση Πανεπιστηµίου στο Νοµό Πέλλας. τόµ. Γ’, σ.
1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2688, 2690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3113, 3119, 3122, 3130, 3131, 3154,
3159, 3160, 3163, 3234, 3239, 3240, 3242, 3243, 3254,
3255, 3336, 3337, 3340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των Πανεπιστηµιακών κλινικών στα νοσοκοµεία. τόµ. Ε’, σ.
3398, 3399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Πανεπιστηµίου στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3910, 3911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγασης του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε’, σ. 3947, 3948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Σεισµολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου της
Πάτρας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα παιδιών οµογενών από τη Βόρεια ‘Ηπειρο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4632, 4633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαγραφή
από τις Πανεπιστηµιακές Σχολές των Ελλήνων οµογενών από την Αλβανία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4718, 4719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση χρηµατοδότησης προγράµµατος του Υπουργείου από
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4970,
4971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγ-
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χρονισµό της λειτουργίας του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ).
τόµ. ΣΤ’, σ. 5015, 5016.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5221-5224, 5228-5229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
πανεπιστηµιακής σχολής στην Κόρινθο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. Η’, σ. 5938,
5939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του
διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Η’, σ. 5967, 5968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6383, 6395-6398, 6413, 6414.
Οµιλία του στη συζήτηση για το θάνατο του Βαγγέλη
Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 224.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο
και την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. τόµ. Θ’, σ. 230,
236, 238, 239.
Ζ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη
και διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Β’, σ.
1294, 1295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6577.
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Διορισµός της στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των στρατοπέδων από το Γουδί, την απόδοση του
χώρου στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για τη δηµιουργία Πάρκου υψηλού Πρασίνου. τόµ. Β’, σ. 1247, 1248.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επιχορηγείται η ανέγερση πρώτης κατοικίας στο Πήλιο για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. τόµ. Γ’, σ. 1692, 1693.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χαρακτηρισµό ως χώρου πρασίνου οικοπέδου στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου, την απόδοσή του για αξιοποίηση στο Δήµο Αθηναίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2170, 2171.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα πρασίνου στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 2174, 2175.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώη
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3598, 3601, 3607.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων. τόµ. Ε’, σ. 3707,
3708.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της µονάδας εκτροφής χοιροµητέρων της εταιρείας
HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων. τόµ. Ε’, σ. 3911,
3912.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύπανση
του κόλπου της Ελευσίνας από τη λειτουργία του εργοστασίου της Χαλυβουργικής. τόµ. Ε’, σ. 3912, 3913.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία µονάδας αποθήκευσης και συσκευασίας λιπασµάτων στον όρµο Αγίου Ιωάννη
Αµακάπολης Μαγνησίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4720, 4721.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την περιοχή του
Μεταξουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4721, 4722.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης του ποταµού Ευρώτα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4793, 4794.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4919, 4921, 4940.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
µόλυνσης των πηγών του ποταµού Λούρου από την ανεξέλεγκτη λειτουργία της χωµατερής Δουρούτης Ιωαννίνων.
τόµ. ΣΤ’, σ. 5019.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των µικροβιοτεχνών από την περιοχή του Μεταξουργείου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5144, 5145.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα αδειοδότησης των Χώρων Υγειονοµικής Ταφής των Απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5307.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πειραµατική καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένου ρυζιού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5460, 5461.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της µείωσης της στάθµης των υδάτων της Λίµνης Δοϊράνης. τόµ.
Ζ’, σ. 5541.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. τόµ. Ζ’, σ. 5614,
5624, 5626.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση κατάθεσης του σχεδίου νόµου για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5721, 5722, 5723.
Οµιλία της σε σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος». τόµ. Ζ’, σ.
5886.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΤΕΡΠΣ)των Δήµων της Θεσσαλονίκης. τόµ.
Η’, σ. 5942, 5943, 5944.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.
τόµ. Η’, σ. 5949-5952, 5957, 5958, 5959, 5960.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων στο Νοµό Λακωνίας
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κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6438, 6439.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 64706473, 6477, 6479-6481.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 317, 326, 339, 343-345, 347.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 958, 959.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2731.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 3271,
3284.
Οµιλία του για τις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ. Πάγκαλου, Σ.
Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ.
3449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξωτερική φρούρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4637.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα σωφρονιστικά
καταστήµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4765, 4776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση του κατάδικου Πήτερ Σένταµ από τις φυλακές
Κορυδαλλού, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ενίσχυσης
του σωφρονιστικού συστήµατος. τόµ. Η’, σ. 6126.

γισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4789, 4790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Αττικής στο Χαϊδάρι. τόµ. ΣΤ’, σ. 4792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρου εξίσωσης ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. τόµ. Ι’, σ. 1387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δύο αστικών εταιρειών, που λειτουργούν µε τη
συµµετοχή του δηµοσίου και φιλοξενούν άτοµα µε ειδικές
ανάγκες κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4794, 4795.

Θ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία, τοξική ουσία, που χρησιµοποιείται
για τη λεύκανση εισαγόµενου τυριού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 999,
1596.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’,
σ. 2450, 2454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των κηπευτικών στην αγορά, τη διαµόρφωση συστήµατος διακίνησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
άδειας επέκτασης του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3791, 3792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των πιστοποιητικών διαφάνειας στις επιχειρήσεις για τη
συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4760, 4761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ωράριο
των καταστηµάτων στις τουριστικές περιοχές. τόµ. Ζ’, σ.
5877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εγκατάστασης του κυκλώµατος της αγοράς της πατάτας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6643, 6444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’,
σ. 798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του προϊσταµένου του τοµέα αεροπορίας πελατών περιφέρειας Νήσων της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1388.

ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την επίλυση των αιτηµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). τόµ. Γ’, σ. 1664, 1665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3264, 3265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επαναλειτουργία της µονάδας εντατικής θεραπείας και εµφραγµάτων του Νοσοκοµείου Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ. 3413.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. τόµ. Ε’, σ.
3624, 3627, 3630, 3632, 3634.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα σε ασέλγεια οδηγού λεωφορείου ιδιωτικού σχολείου σε βάρος νηπίου 4 ετών, τον καταλο-

ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
Εκλογή της ως Κοσµήτορα της Β’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 5.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 973.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2748, 2749.
Οµιλία της σε αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ι.
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Βαθειά, Γ. Λιάνη και Γ. Παπαγεωργίου. τόµ. Ζ’, σ. 5675.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 169, 180,
186, 191.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 179.
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 964.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1947.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6308, 6343-6345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων εγκατάστασης του κυκλώµατος της αγοράς της πατάτας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6644.
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 206.
Ι
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1455, 1458.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε τις εργασίες
της Βουλής. τόµ. Β’, σ. 1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Γ’, σ. 1672.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2035.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2088.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2129, 2131,

2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2406, 2435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2684, 2685.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε ανακοίνωση της ένωσης ιδιοκτητών ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών για το σύνολο του πολιτικού κόσµου. τόµ. Ε’, σ. 3719,
3720.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον καθορισµό του χρόνου των οµιλιών, των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων, των Εισηγητών και των Βουλευτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ. 4 του Συντάγµατος και 107, 108
παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής, στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση
της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3990, 3991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4440-4442.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4736.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5560.
Οµιλία του επί διαδικαστικού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
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διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5703, 5711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6028, 6029, 6070, 6071, 6086, 6087, 6097, 6103,
6143, 6144, 6145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6588-6589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1464-1466.
Κ
ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1052, 1053, 1064-1067,
1069, 1070, 1071, 1072, 1077.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο συζήτησης των υπολοίπων άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1211.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1394.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Ανεξάρτητων Βουλευτών να συµµετέχουν στις
επερωτήσεις. τόµ. Γ’, σ. 1696.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Γ’, σ.
1956.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2080, 2083,
2097, 2099, 2102.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2113, 2114,
2115, 2116, 2120, 2121, 2123, 2124, 2125, 2129, 2130,
2131, 2132, 2135, 2136, 2137, 2139, 2142, 2143, 2144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2425.

Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’,
σ. 2449, 2451, 2452, 2454,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικoύ έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2496, 2793.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε τον νέο Κανονισµό
της Βουλής. τόµ. Δ’, σ. 2980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3468.
Οµιλία του για το θάνατο του Σπύρου Κυπριανού. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4277.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4312, 4313, 4314.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη λειτουργία της Ολοµέλειας και τη συζήτηση των σχεδίων νόµων κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4357, 4358.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη γνώµη που διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής
για το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4469, 4470, 4471,
4472.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την επιλογή και το χρόνο συζήτησης των τροπολογιών του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5389.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το πως
θα συζητηθούν τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Η’, σ.
6081.
Οµιλία του στη συζήτηση για το θάνατο του Βαγγέλη
Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
Οµιλία του για την 28η επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. τόµ. Θ’, σ. 299.
Οµιλία του στο µνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής κατάθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Ι’, σ. 919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 929, 930.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 46, 47, 48,
50, 60, 66, 76, 110, 114, 392, 408, 450, 506, 512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξόφληση των χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές. τόµ. Α’, σ. 60.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 754 και ειδικό 32, σχετικά µε την υποχρέωση του ελληνικού δηµοσί-
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ου έναντι των ελληνικών αεροµεταφορέων για καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας πολεµικών πράξεων ή τροµοκρατικών ενεργειών. τόµ. Α’, σ. 511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 759.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 788, 789, 790, 795, 796.
Οµιλία του σχετικά µε το χρόνο που πρέπει να γίνει η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση, λειτουργία µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 954.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες
τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών ΔΕΚΟ. τόµ. Β’, σ. 1306, 1313.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. τόµ. Β’, σ. 1504, 1507, 1513, 1514, 1515.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ασφαλή αποµάκρυνση των στερεών µολυσµατικών αποβλήτων από τα νοσοκοµεία. τόµ. Β’, σ. 1557.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2371, 2385, 2425,
2445.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’,
σ. 2449, 2454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2756.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο διακίνησής τους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2881,
2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3333, 3338, 3339, 3340.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. τόµ. Ε’, σ.
3627, 3634.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3924, 3925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήξη της
προθεσµίας προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών όσον α-

φορά τις νέες προδιαγραφές υποδοχής, τη σύνθεση προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4453.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 5002.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις συντάξεις του ΟΓΑ.
τόµ. Ζ’, σ. 5292-5294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6574-6575, 6608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Δηλητηριάσεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 147.
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εκλογή της ως Γραµµατέα στη Β’ Σύνοδο της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
334, 343.
Οµιλία της στη πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 629.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2442.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3118.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος Ολυµπιακής Εκπαίδευσης στα σχολεία. τόµ. Ε’, σ. 3377.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών,
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατικών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 49.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
αποζηµιώσεων στους πληγέντες από χαλαζόπτωση αγρότες,
του Νοµού Καβάλας κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 165.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
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για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση ολοκλήρωσης της κατασκευής του νέου λιµανιού
της Καβάλας. τόµ. Ε’, σ. 4045.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις επιπτώσεις στον τουρισµό µετά την τροµοκρατική επίθεση στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. τόµ. Α’, σ. 91, 92.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή υδροηλεκτρικής µονάδας στη θέση Τέµενος του ποταµού Νέστου από ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 419, 420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στα εργοστάσια της εταιρίας «SOFTEX» στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αθέτηση
των υποχρεώσεων της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(ΔΕΗ), για την προµήθεια στύλων από τους δασικούς συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Β’, σ. 807, 808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 11821185, 1193, 1226, 1227, 1233, 1234, 1235, 1252, 1264,
1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1278, 1362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Ε’, σ. 3748, 3749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η
εταιρεία «Μεταλλευτική Θράκη Α.Ε.» για τα χρυσωρυχεία
των Σαπών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3833, 3834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκµίσθωση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης έκτασης στο
Νοµό Κιλκίς για την εξόρυξη χρυσού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4221,
4222.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4245, 4249, 4256, 4257.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για διενέργεια δηµοπρασίας για δύο µεταλλευτικές περιοχές στο Δήµο Κρουσσίων Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4263.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5195, 5196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της άδειας συνέχισης των εργασιών εξόρυξης µεταλλευµάτων από την επιχείρηση TVX GOLD στην κοινότητα
Στρατονίκης Χαλκιδικής. τόµ. Ζ’, σ. 5269, 5270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκ νέου
πώληση της χαρτοβιοµηχανίας SOFTEX, τη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5459, 5460.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση της απόφασης για την κατασκευή Κέντρου Διανοµής
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, εντός της οικιστικής ζώνης του Δήµου Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5537,
5538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της επιχείρησης λευκολίθου ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας, την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5609, 5610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
των Ναυπηγείων. τόµ. Ζ’, σ. 5753, 5754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης

Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1477,
1486-1488, 1489, 1490, 1491, 1497, 1499-1501, 1502,
1523, 1527, 1528, 1529, 1532, 1534, 1536, 1538, 1539,
1540.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ.
697, 710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των απαιτούµενων κονδυλίων για την ολοκλήρωση των εργασιών, αποπεράτωσης του αρδευτικού έργου της Βίστριζας Φθιώτιδας. τόµ. Β’, σ. 993.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή των καταβληθέντων αποζηµιώσεων, λόγω απαλλοτρίωσης κτηµάτων, κατά µήκος της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ), στο Νοµό Φθιώτιδος. τόµ.
Β’, σ. 1130.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2624.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Δ’, σ.
3306.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώη
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3597.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
Πανεπιστηµίου στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. τόµ. Ε’, σ.
3910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4009.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4279.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5472, 5484.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις σε εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. τόµ. Η’, σ. 6182.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. τόµ. Η’, σ. 6449, 6455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 760.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δορυφορικών Επικοινωνιών «EUTELSAT». τόµ. Β’, σ. 918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 966.
Οµιλία του σχετικά µε τους µηχανισµούς για τη διαχείριση και τον έλεγχο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
τόµ. Β’, σ. 1325.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. τόµ. Γ’, σ. 1975,
1986.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ’, σ. 2008, 2019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2517-2520.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5756, 5767.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 6469,
6479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 751, 807, 813, 815.
ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκαιρη
επιλογή του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη
στελέχωση των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 59.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
339, 341, 342, 347, 349.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη νοµοθετική αποσαφήνιση των προσόντων που απαιτούνται για το διορισµό
των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Β’, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2671.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3114, 3244, 3245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαγραφή
από τις Πανεπιστηµιακές Σχολές των Ελλήνων οµογενών από την Αλβανία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4719.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5214-5216, 5226-5228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του
διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Ζ’, σ. 5875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6388.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Γ’, σ. 1673, 1675.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2949-2951, 2970, 2982, 2983,
2993, 2994, 2997, 2999, 3022, 3024, 3034, 3037, 3040.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό
της Βουλής. τόµ. Δ’, σ. 2980.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
συζητηθούν χωριστά τα άρθρα 4 και 5 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2998.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης των άρθρων και των τροπολογιών, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ.
3022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6315, 6351, 6361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1361.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ (ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ)
Οµιλία της για άρση της Βουλευτικής της ασυλίας. τόµ.
Α’, σ. 62.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία αστυνοµικών σε σύσκεψη εργατικών σωµατείων στον
Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 128.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων των δηµοσίων σχο-
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λείων, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στον Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 164.
Οµιλία της στην αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της
ασυλίας της. τόµ. Α’, σ. 248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 256, 291, 303, 307.
Οµιλία της στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµό 733, ειδικό 52, σχετικά µε τη δυνατότητα του Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών
του για το χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι την
31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων. τόµ. Α’, σ. 309.
Οµιλία της στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 741 και ειδικό 57, η οποία αναφέρεται στα θέµατα του πετρελαίου. τόµ. Α’, σ. 312.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα σε αιτήµατα των αµερικανών
για µέτρα θωράκισης της αµερικανικής βάσης στη Σούδα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 329.
Οµιλία της στη πρόταση νόµου του Υπ.Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 621, 641.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να αντιµετωπισθούν τα λειτουργικά προβλήµατα
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας. τόµ. Α’, σ. 778.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαµίνας, τη
διερεύνηση της υπόθεσης και τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 809.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την πρόσφατη βροχόπτωση
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1293.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1394, 1422, 1449, 1450, 1454, 1476, 1479, 1585.
Οµιλία της στην επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την αναβάθµιση της εκπαίδευσης
στις σχολές του Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1623.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών συνερχοµένων 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 θεσπίσεων του προσωπικού ταξιδιωτικού εγγράφου».
τόµ. Γ’, σ. 1807.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2951, 2967, 2983, 2994, 2999,
3006, 3022, 3025, 3026, 3034, 3037, 3038.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3022.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση

του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2582.
Οµιλία της σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
λειτουργία του κράτους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3020.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Καισαριανής. τόµ. Ε’, σ. 3722.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», την επίλυση των προβληµάτων τους κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 4047.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία της Αθήνας, την άµεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4097.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από τον κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4113.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των αιτηµάτων των Μουσικών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
Τηλεόρασης (ΕΡΤ). τόµ. ΣΤ’, σ. 4234.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4318.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». τόµ. ΣΤ’, σ. 4692.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τις κινηµατογραφικές
συµπαραγωγές». τόµ. ΣΤ’, σ. 4696, 4697.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σεισµοπαθών που διαµένουν
στις εργατικές κατοικίες του Αιγάλεω. τόµ. ΣΤ’, σ. 4758.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 5058, τόµ. Ζ’, σ. 5110-5112, 5118, 5119, 5153,
5156, 5240, 5250, 5252, 5253, 5254.
Οµιλία της στις τροπολογίες 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. τόµ. Ζ’, σ. 315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6521.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία
µονάδων της Αστυνοµίας στην περιοχή Στρατονίκης Χαλκιδικής όπου λειτουργεί και επεκτείνεται η πολυεθνική TVX
GOLD κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6640.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 538.
Οµιλία της σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 998.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1075, 1077, 1093, 1094, 1095, 1100, 1101, 1104,
1107, 1148-1150, 1045, 1067, 1068, 1124, 1125, 1133,
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1138, 1140.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου για τη συνένωση των τµηµάτων στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1116.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1458-1460, 1470.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, δια
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ.
567.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: « Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η
θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης». τόµ. Γ’, σ. 1757-1760,
1766.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1930-1933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2779-2785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2961.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004». τόµ. Δ’, σ. 3194, 3211.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από την
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3534-3538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4423-4427, 4428, 4429.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Αλλαγή του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της
απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5088-5091, 5097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5410.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε

θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5509-5512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5653-5656.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας και οι επιπτώσεις της».
τόµ. Ζ’, σ. 5830-5835, 5846-5851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6527-6531.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 171, 185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των εγγειοβελτικών έργων στο Νοµό Άρτας. τόµ. Α’, σ. 774.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ’, σ. 2009, 2020.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4668, 4674.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5584, 5597.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5755, 5766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6407.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 765.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1112, 1121.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. τόµ. Γ’, σ. 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, στο εισόδηµα των καπνο-
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παραγωγών, που προέρχεται από τις επιδοτήσεις. τόµ. Ε’,
σ. 3835.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4075.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4666, 4674.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις συντάξεις του ΟΓΑ.
τόµ. Ζ’, σ. 5288, 5295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών,
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατικών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 42, 69.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 129, 134,
142, 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 285, 316, 336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 599, 611, 612,
634.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες για χορήγηση αδειών σε ραδιοφωνικούς σταθµούς.
τόµ. Β’, σ. 1030.
Οµιλία του στη συζήτηση, για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1073, 1074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1631
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των κρουσµάτων φυµατίωσης και ηπατίτιδας Γ’ στη χώρα
µας. τόµ. Γ’, σ. 1694.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το δικαίωµα των Ανεξάρτητων Βουλευτών να συµµετέχουν στις
επερωτήσεις. τόµ. Γ’, σ. 1696.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1946.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την καταβολή των αντιστασιακών
συντάξεων. τόµ. Γ’, σ. 2468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οιικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπ. Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ’, σ. 2960, 2985, 2986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Ε’, σ. 3807.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της χώρας µας µε την Τουρκία. τόµ. Ε’, σ. 4099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του
άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής
Υπηρεσίας
(Σύµβαση
EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Καταστατικού το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». τόµ. ΣΤ’, σ. 4694.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατανοµή
των διαφηµιστικών δαπανών του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιλογή
της µασκότ για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. τόµ.
Ζ’, σ. 5284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5663, 5664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έκθεση
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που δόθηκε στη δηµοσιότητα από πλευράς των Ηνωµένων
Πολιτείων της Αµερικής, όπου ασκείται κριτική της δηµόσιας ζωής της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6595-6596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 22, 70, 73.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανακρίσεις αξιωµατικών για τη 17Ν κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 203.
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην απόδοση τιµητικών συντάξεων στους καλλιτέχνες. τόµ. Δ’, σ. 3263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των φυλάκων των Σχολικών Κτιρίων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων του Λαϊκού Σχολείου Παραδοσιακής Μουσικής. τόµ. Ζ’, σ. 5282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6318.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεξέλεγκτης διακίνησης φυσικού πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα µας, την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, για την Ανώτερη Τουριστική Σχολή Αγίου Νικολάου. τόµ. Δ’, σ. 3300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των ζηµιών από τις πληµµύρες του περασµένου Δεκεµβρίου στο Δήµο οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ.
3376.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την παράταση υποβολής δηλώσεων συνάφειας και την καταβολή του
σε δόσεις. τόµ. Ε’, σ. 3837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την συγκρότηση επιτροπής για την εκπόνηση πανελλαδικού σχεδίου
χωροταξικής κατανοµής των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη σχινοκαρπία ελαιοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της διαδικασίας εκλογής των ανεξαρτήτων ελεγκτών
για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Ανώνυµες Εταιρείες
µε στόχο την προστασία των µικροµετόχων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης του Προεδρικού Διατάγµατος που θα επιτρέψει την κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή Αθερινόλακο του Δήµου Λεύκης Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να συµπεριληφθεί ο Νοµός Λασιθίου στις
προτάσεις για ίδρυση νέων σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ’, σ. 5276.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση αποκατάστασης των ασφαλισµένων του Ταµείου Εµπόρων,
Βιοτεχνών Ελλάδος της περιοχής Σητείας που έπεσαν θύµατα κατάχρησης των εισφορών τους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το φορέα
χρηµατοδότησης των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Ελλάδα 2004-Δίκτυο Προπονητηρίων». τόµ. Ζ’, σ.
5605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή των συµπληρωµατικών έργων στο Φράγµα Μπραµιανών Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρση του
περιορισµού της ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή Σητείας Κρήτης. τόµ. Η’, σ.
6195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 604.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1274,
1275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να ρυθµίσει νοµοθετικά την οριοθέτηση
χειµάρρων και ρεµάτων καθώς και τη δόµηση γύρω από
αυτά. τόµ. Β’, σ. 1624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1627, 1628, 1669, 1670.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Δ’, σ.
3305, 3314.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου: «Για την αντιµετώπιση
της παράνοµης κατοχής χρήσης και εµπορίας πυροβόλων
όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων του Υπ.
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Δηµόσιας Τάξης». τόµ. Ε’, σ. 3379, 3390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5399, 5421, 5428.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5472, 5473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκκαθάριση των δηµοτολογίων και των εκλογικών καταλόγων από
τις διπλοεγγραφές κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6178.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο
και την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. τόµ. Θ’, σ. 227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. θ’, σ. 127.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1460.
Οµιλία του για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1492.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. τόµ. Β’, σ. 1506, 1507, 1515.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3124-3126, 3242, 3244.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3527-3529, 3536.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3925, 3926.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 5001.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5191, 5192.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5226.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6573-6574, 6609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 493, 494, 515-516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 582, 613, 615.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ.
Θ’, σ. 666-667.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, για την πρόταση
αντισυνταγµατικότητας διατάξεων, σύµφωνα µε το άρθρο
100 παρ. 2 του Κανονισµού, του σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 767, 768, 791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 932, 934.
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 509.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1895, 1896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3115, 3116, 3178, 3251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6331, 6332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 548.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 937, 968, 970, 979, 980.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ευγ. Xαϊτίδη. τόµ. Α’, σ. 62.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς». τόµ. Α’, σ. 471,
473.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ.
565, 566, 579.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1108, 1119, 1120.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1949.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2079, 2080.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Γ’, σ. 2114, 2138.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’,
σ. 2451, 2452.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας για τη ρύθµιση παλαιών δανείων από τις
τράπεζες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµένου «αρµοδιότητας των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». τόµ. Ε’, σ. 3688,
3695.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3840, 3853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα µε καλλιεργητικά δάνεια, λόγω των καταστροφών που υπέστησαν από
την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Ε’, σ. 3946.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4051, 4079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4193.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Σωφρονιστικά
Καταστήµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4767, 4777.

Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5362, 5363, 5366.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5497, 5498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών,
στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατικών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 74.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 124, 134,
140, 144, 154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 170, 178,
180, 181, 183, 186, 192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της
Θεσσαλικής πεδιάδας από τη λίµνη Μέγδοβα. τόµ. Θ’, σ.
200.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1178.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ’, σ. 2008, 2020.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5757, 5767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 287, 337.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3065, 3066.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 3271.
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα
του Τύπου για το ύψος της επιδότησης του ελαιολάδου για
την παραγωγή της περιόδου 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2625.
ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 644, 647.
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Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1076, 1077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1456, 1590, 1593, 1599, 1607.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Β’, σ.
1593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην αµερικανού πρεσβευτή Τόµας
Νάϊλς για το θέµα της τροµοκρατίας στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή της αίτησης για τη συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήµατος Εθνικών Οµάδων µε την
Τουρκία. τόµ. Γ’, σ. 1724.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3001, 3007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4340, 4341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περι ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4465, 4466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». τόµ. ΣΤ’, σ. 4694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος των καθυστερήσεων
και των γραφειοκρατικών διατυπώσεων στις οικονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4942, 4943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
προστίµων για οικοδόµηση σε φερόµενες ως δασικές εκτάσεις στη νήσο Σαλαµίνα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 5017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολι-

τικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και
δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ. Η’, σ. 6088, 6089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του τηλεοπτικού σταθµού «TEMPO» και του ραδιοφωνικού
σταθµού «PLANET», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προεκλογικές δαπάνες των υποψηφίων για τις εκλογές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ι’, σ. 825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη δηµοσιοποίηση των αρχείων του Στέητ Ντηπάρτµεντ για
την προχουντική περίοδο, την αξιοποίηση των στοιχείων
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη πορεία
των ερευνών για τη 17η Νοέµβρη. τόµ. Ι’, σ. 1510.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 38, 39, 40,
49.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 443, 505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόθεση
του Υπουργείου να συµπεριληφθεί η Λίµνη της ΟλυµπίαςΚαϊάφα στις περιοχές τέλεσης Ολυµπιακών Αθληµάτων
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 758.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1059, 1060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Β’, σ.
1294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1420, 1454, τόµ. Γ΄, σ. 1784.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις εργασίες
της Βουλής. τόµ. Β’, σ. 1444.
Οµιλία του στη συζήτηση αίτησης Εισαγγελικής Αρχής για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Γ’, σ. 1842-1844.
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Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της ανεπαρκούς αγροτικής παραγωγής και του εισοδήµατος. τόµ. Γ’, σ. 1971.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αναβάθµιση της λειτουργίας του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2034.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2059.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2080, 2133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη έλλειψη
στην αγορά πρωτοβάθµιου χειρωνακτικού δυναµικού, εξειδικευµένου, βοηθητικού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3136-3138, 3147, 3174, 3182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
των OFF SHORE εταιρειών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3405.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να διεκδικήσει τις γερµανικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη πάταξη της
διαφθοράς στη Δηµόσια Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώ-

σεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζηµιών που υπέστη το οδικό δίκτυο της Εύβοιας από την πρόσφατη θεοµηνία. τόµ. ΣΤ’, σ.
4563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5123,
5124, 5159, 5243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θετική
σκοπιµότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της ηπειρωτικής
Ελλάδας µε τα νησιά του Αιγαίου µέσω των λιµανιών της
Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 5177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5409.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών µε µέλη
του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται από το άρθρο
81 του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5661, 5704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6032, 6084, 6085.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το πως
θα συζητηθούν τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Η’, σ.
6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 894, 895, 931, 932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1052, 1069, 1154, 1155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1278.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να κατοχυρώσει αντικειµενικά µε νόµο,
την ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας, µε ορκωµοσία ενώπιον του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µετά την προαγωγή τους από το Υπουργικό Συµβούλιο όπως γίνεται µε την
ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. τόµ. Ι’, σ. 1389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1441,
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1519-1520, 1526.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκλείσει µε
νοµοθετική ρύθµιση τη συµµετοχή υπεράκτιων εταιρειών σε
δηµόσια έργα, κρατικές προµήθειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3122-3124, 3161, 3241, 3337.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που ενσωµατώθηκε ως άρθρο 14 και γενικότερα
την έγκαιρη διανοµή µαζί µε τα σχέδια νόµων των τροπολογιών που ενσωµατώνονται ως άρθρα αυτών. τόµ. Δ’, σ.
3337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
της κατασκευής µεγάλων οδικών έργων, για την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3615.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προτετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 41404143, 4152, 4153, 4154, 4155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση χρηµατοδότησης προγράµµατος του Υπουργείου από
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5927.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.
τόµ. Η’, σ. 5952-5954, 5958, 5960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος.Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6023, 6081, 6082, 6093, 6094, 6103, 6131, 6132,
6133, 6134, 6158, 6164.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το πως θα
συζητηθούν τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Η’, σ. 6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6398, 6412-6413.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον
χρόνο συζήτησης των Βουλευτών. τόµ. Η’, σ. 6411, 6412.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο
και την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. τόµ. Θ’, σ. 232,
233, 237, 238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1040, 1057-1059, 1106, 1107, 1161, 1162.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 111.

Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1056, 1057.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1702, 1703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3043.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3073, 3074.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
των έργων υποδοµής της νήσου Κρήτης, στο Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Ε’, σ. 3906, 3907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµός στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5813, 5820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 896, 897, 931, 974, 984,
987, 989.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 22, 23, 69,
75, 95, 104, 107, 503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 743.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 783.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες
τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών ΔΕΚΟ. τόµ. Β’, σ. 1300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2375, 2432.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο διακίνησής τους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2873,
2886.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. τόµ. Ε’, σ.
3622, 3632.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για διενέργεια δηµοπρασίας για δύο µεταλλευτικές περιοχές στο Δήµο Κρουσσίων Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4263.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύναψη
συµβάσεων µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων και των κέντρων αποθεραπείας ατόµων µε ειδικές ανάγκες. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4272.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις συντάξεις του ΟΓΑ.
τόµ. Ζ’, σ. 5288, 5295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5548,
5550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
υποκατάστατων στους εξαρτηµένους χρήστες ναρκωτικών
ουσιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 594.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ.
Θ’, σ. 657.
ΚΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 354.
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1369, 1423, 1445, 1446, 1474, 1583, 1605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση του
Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000. τόµ. Δ’,
σ. 2496, 2498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος». τόµ. Ζ’, σ.
5879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελε-

στή Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων». τόµ. Θ’, σ. 315.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 732, 734, τόµ. Β’, σ. 981, 1002, 1140.
Οµιλία της σχετικά µε το χρόνο που πρέπει να γίνει η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση λετουργία µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 954.
Οµιλία της σε επερώτηση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις
υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών ΔΕΚΟ. τόµ. Β’, σ. 1298.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3143, 3173.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας του Νοµού Σερρών µε οδηγούς. τόµ. Ε’, σ.
3866.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των πιστοποιητικών διαφάνειας στις επιχειρήσεις για τη
συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4761.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης του έργου κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου
Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 5206.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5220.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή νηπιαγωγείου στο δηµοτικό διαµέρισµα Μητρουσίου
του Δήµου Καπετάν Μητρούση Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 5268.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5920.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6328.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6393.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στο Νοµό Σερρών. τόµ. Η’, σ.
6486.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Γεωργίας για την
αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά
του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. τόµ. Ι’,
σ. 1392.
ΚΟΛΟΖΩΦ ΟΡΕΣΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
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της Κυβέρνησης για την Αµυντική Στρατηγική Αναθεώρηση
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α’, σ. 90.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα τσιγγάνου στο Ζεφύρι, τη λήψη µέτρων σε ότι αφορά την εκπαίδευση των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να συγκροτήσει στρατιωτική δύναµη που
θα τεθεί στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ για τις πολεµικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. τόµ. Β’, σ. 1206, 1207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
θανατηφόρο ατύχηµα 20χρονου Αλβανού και τη λήψη µέτρων για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. τόµ. Γ’, σ.
1878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην κατάργηση της θαλάσσιας
συνοριακής γραµµής Ελλάδος-Τουρκίας στο Αιγαίο κ.λπ.
τόµ. Δ’, σ. 3018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των κανόνων ασφαλείας και πρόληψης των ατυχηµάτων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4460.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη γνώµη που διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής
για το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4472.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4740, 4746.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 4999, 5006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Ελληνικής Κυβέρνησης όσον αφορά την προώθηση ψηφίσµατος από µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής,
καταδίκης της Κούβας για δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία
αστυνοµική εν υπηρεσία στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου
της Αθήνας, τη διάλυση του µηχανισµού παρακολούθησης
του συνδικαλιστικού κινήµατος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5457.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ.
Θ’, σ. 657.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού
Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υ-

πουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας για τη συµµετοχή ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). γ) «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». δ) «Κύρωση
του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». ε) «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής
Διαδικασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ.
1296, 1299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης για την επικείµενη επίθεση στο Ιράκ. τόµ. Ι’, σ.
1514.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3139, 3176, 3245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 356, 358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1082, 1083.
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσε-
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ων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2524.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου: «Για την αντιµετώπιση
της παράνοµης κατοχής χρήσης και εµπορίας πυροβόλων
όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων του Υπ.
Δηµόσιας Τάξης». τόµ. Ε’, σ. 3380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 411, 427, 428, 434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 728.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 132.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 170, 184.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 531, 546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για καθορισµό της τιµής ποσοτήτων σύσπορου βαµβακιού, που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια
και είναι επιπλέον της ηρτηµένης. τόµ. Β’, σ. 1044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2706.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3950, 3962.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4059.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις των
αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’,
σ. 6203, 6213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 454.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 564-566, 589, 590,
611, 625, 645.
ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6310, 6332, 6077.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. τόµ.
Θ’, σ. 85.
ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να καταβάλει αποζηµίωση στους πληγέντες από τις υψηλές θερµοκρασίες παραγωγούς φασολιών
του Νοµού Φλώρινας. τόµ. Γ’, σ. 1876, 1877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3128.
ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 24, 25, 69,
97, 107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 775.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 791.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη αντιµετώπιση των προβληµάτων στέγασης και των αιθουσών διδασκαλίας των φοιτητών των ΤΕΙ. τόµ. Γ’, σ. 1723.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών του ΙΚΑ, την επίλυση των
προβληµάτων τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2361, 2404, 2428,
2447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δροµολόγηση κατασκευής των αντιπληµµυρικών έργων στην Πάτρα,
τη διευθέτηση του χειµάρρου Διακονιάρη κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3101.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ώστε να συνεχιστεί η επιδότηση των απολυµένων από την Κλωστοϋφαντουργία «ΚΡΗΤΙΚΟΥ»
στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3417.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3650, 3664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δύο αστικών εταιρειών, που λειτουργούν µε τη
συµµετοχή του δηµοσίου και φιλοξενούν άτοµα µε ειδικές
ανάγκες κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
µε ιατρικό προσωπικό του αλλεργιολογικού τµήµατος του
Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης. τόµ. Ζ’, σ. 5266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων. τόµ. Ζ’, σ.
5536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 55505552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση υπηρεσιών των δηµοσίων νοσοκοµείων σε ιδιώτες κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5876.
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2578.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
απαραίτητων µέτρων, για την προστασία από τη διάβρωση
των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου. τόµ. Γ’, σ. 1966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κα-

ταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1461.
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1063, 1064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1412, 1413.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαρροή
κλοφέν ή άλλης τοξικής ουσίας στο περιβάλλον µετά τις εκρήξεις στις εγκαταστάσεις της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε’, σ. 3618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων µέσω του TAXIS NET, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων λόγω των βλαβών
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5687.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΤΕΡΠΣ)των Δήµων της Θεσσαλονίκης. τόµ.
Η’, σ. 5941, 5943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 276, 277, 278, 307-308, 328-330, 346,
347, 350, 351.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ευγ. Xαϊτίδη. τόµ. Α’, σ. 63.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1046.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση ζητηµάτων
της Ένωσης Τεχνικών Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Β’, σ.
1132, 1133.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Γ. Λιάνη και Κ. Σπηλιόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Γ’, σ. 1783.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ν. Γκατζή και Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1841.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1891.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2075, 2077,
2083.
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Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2124, 2143.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Γ’, σ. 2477-2479, 2487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000. τόµ. Δ’, σ.
2679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3111, 3112, 3158, 3237, 3242, 3332,
3340.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου: «Για την αντιµετώπιση
της παράνοµης κατοχής χρήσης και εµπορίας πυροβόλων
όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων του Υπ.
Δηµόσιας Τάξης». τόµ. Ε’, σ. 3381, 3390.
Οµιλία του για τις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ. Πάγκαλου, Σ.
Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ.
3452.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4180.
Οµιλία του επί των αιτήσεων Εισαγγελικών Αρχών για άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του
άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής
Υπηρεσίας
(Σύµβαση
EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4641,
4643.
Οµιλία του σε αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ι.
Βαθειά, Γ. Λιάνη και Γ. Παπαγεωργίου. τόµ. Ζ’, σ. 5676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 172, 188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 416.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1079.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατα-

σκευή του Δηµοτικού Σταδίου και άλλων αθλητικών χώρων
στη Μύρινα της Νήσου Λήµνου. τόµ. Β’, σ. 1436, 1437.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των αθλητικών έργων τα οποία είναι ενταγµένα στο
Πρόγραµµα «Ελλάδα 2004» στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’,
σ. 1777, 1778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ανακατασκευής του σταδίου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Σπάρτη και τη Νεάπολη Λακωνίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4636.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εξωραϊσµό και την ανάπλαση των κεντρικών κτιρίων και ιστορικών
µνηµείων της πόλης του Ηρακλείου εν όψει της Ολυµπιάδας του 2004. τόµ. ΣΤ’, σ. 4986, 4987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην πληµµελή υπεράσπιση
των συµφερόντων του δηµοσίου στη διεξαγόµενη ποινική
δίκη στελεχών του Οργανισµού Προγνωστικών αγώνων
Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) και της εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ. τόµ.
Ζ’, σ. 5455, 5456.
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
Διορισµός της στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 728.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος Ολυµπιακής Εκπαίδευσης στα σχολεία. τόµ. Ε’, σ. 3376, 3377.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση των εγγράφων που αφορούν διαγωνισµούς, επιχορηγήσεις κ.λπ.
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. τόµ. Ε’, σ. 3779.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά την περικοπή
των επιδοτήσεων για τα καπνά. τόµ. Α’, σ. 657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 όλων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ. 813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1010.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος στέγασης των φοιτητών και σπουδαστών. τόµ. Β’, σ. 1289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια
για την κατανοµή των πιστώσεων πριµοδότησης της πρώτης
εγκατάστασης νέων αγροτών έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Β’, σ.
1489.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
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και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2623.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3571, 3572.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την χορήγηση του εξωιδρυµατικού επιδόµατος σε όλους τους παραπληγικούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3706.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3890, 3898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5162.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Απόκεντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος.Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών,
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατικών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 68.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 606, 614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα ΥΗΕ
Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1439, 1497.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1600, 1611.

Οµιλία του για την άρση της Βουλευτικής του ασυλίας.
τόµ. Ε’, σ. 3453.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1051.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει νοµοθετικά τις διαδικασίες για τη
διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Γ’, σ. 1780.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2094.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2138.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ανάθεση µέρους
του ναυπηγικού και επισκευαστικού έργου του στόλου στη
ζώνη Περάµατος. τόµ. Ε’, σ. 3777.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εκπόνηση κινήτρων για την ανάπτυξη της ακριτικής νήσου Γαύδου. τόµ.
Ε’, σ. 3972.
ΚΤΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή του Νοµού Λευκάδας. (ΠΑΣΟΚ). τόµ. Θ’, σ. 299.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Καπνολογικού Ινστιτούτου Ελλάδας. τόµ. Α’, σ. 525.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1374.
Οµιλία του στην αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος της καταµέτρησης της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1374.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1394.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Β’, σ.
1541, 1542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1638.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1739.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Γ’, σ. 2480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2612, 2739.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Δ’, σ.
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3312, 3313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». τόµ.
Ε’, σ. 3355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµένου «αρµοδιότητας των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». τόµ. Ε’, σ. 3692,
3696.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του κανονισµού της Βουλής λόγω µη παρουσίας
του Υπουργού σε επερώτηση. τόµ. Ε’, σ. 3729.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3740.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3818-3819.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3849.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3960, 3961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4251.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το ολοκληρωµένο πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4274.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4314.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4803, 4804.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Ζ’, σ. 5322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5415.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5480.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5517.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5593.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. τόµ. Ζ’, σ. 5620,
5621.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του

περιβάλλοντος εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.
τόµ. Η’, σ. 5954.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 6474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων,
ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 29, 30, 36, 37, 63, 70, 71.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. τόµ.
Θ’, σ. 90, 98.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 122, 123,
125, 126, 136, 138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 219-221.
Οµιλία του στη συζήτηση για το θάνατο του Βαγγέλη
Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο
και την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. τόµ. Θ’, σ. 234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 294, 353.
Οµιλία του για την 28η επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. τόµ. Θ’, σ. 300.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 37, 109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 753.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 782, 783, 795.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2055.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο διακίνησής τους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2874,
2888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3140, 3335, 3339.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. τόµ. Ε’, σ.
3630.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώ-
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µατα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3884, 3896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του έργου ανέγερσης του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Κατερίνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4634.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6535.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. τόµ.
Θ’, σ. 86, 94.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 214-215.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για το θάνατο του Βαγγέλη
Βλασσόπουλου. τόµ. Β’, σ. 224.
Οµιλία του για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1494, 1495.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: « Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η
θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης». τόµ. Γ’, σ. 1754-1757,
1765.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1897, 1898, 1899.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1922-1925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαπραγµάτευση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα αγροτικά προϊόντα, τις πρόσφατες
κινητοποιήσεις των αγροτών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2765.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως: «Η
πορεία της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών
Αγώνων 2004». τόµ. Δ’, σ. 3202, 3213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου του
παράνοµου τζόγου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3717,
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3922, 3933, 3934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη συ-

γκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού ως ανεξάρτητη
αρχή, τη θέσπιση ανώτατου ορίου ανάληψης δηµοσίων
προµηθειών από εταιρείες, οµίλους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4433-4435, 4436.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη γνώµη που διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής
για το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4471.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Αλλαγή του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της
απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5091-5094, 5098-5100.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5344, 5349.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5500-5503.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. τόµ. Ζ’, σ. 5617,
5620, 5621, 5625, 5626.
Οµιλία του επί διαδικαστικού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εξυγίανση στο χώρο του αθλητισµού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5702, 5710.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας και οι επιπτώσεις της».
τόµ. Ζ’, σ. 5838-5842, 5867.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των µισθολογικών και συνταξιοδοτικών προβληµάτων του
διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Η’, σ. 5967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος.Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6027, 6029, 6043, 6068, 6069, 6083, 6093, 6095,
6098, 6102, 6103, 6106, 6109, 6111, 6112, 6135, 6159,
6164, 6167, 6168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφθορά
στο σωφρονιστικό σύστηµα. τόµ. Η’, σ. 6123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6532, 6609, 6610, 6613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εφαρµογή του άρθρου
8 της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την καταπολέµηση του εγκλήµατος ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας του οργανωµένου εγκλήµατος, της παρά-
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νοµης διακίνησης ναρκωτικών και της παράνοµης µετανάστευσης». τόµ. Η’, σ. 6646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». τόµ. Η’, σ. 6672, 6675.
Οµιλία του για την 28η επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. τόµ. Θ’, σ. 302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 759, 760.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1112, 1121.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Oικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3980, 4011.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5648-5650, 5699, 5700, 5910.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος της
τιµής των διοδίων στην Αττική οδό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6058, 6153, 6154, 6167, 6168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 204-206, 459.
Λ
ΛΑ’ΪΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4323.
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αποδοχή της παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 741.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των αθλητικών έργων τα οποία είναι ενταγµένα στο
Πρόγραµµα «Ελλάδα 2004» στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’,
σ. 1778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2526.
Οµιλία του για τις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ. Πάγκαλου, Σ.
Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ.
3452.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3559.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3753, 3765.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4102, 4115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 5062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6141.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1403.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 26, 27, 67,
98, 108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 257, 293, 304.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµό 733, ειδικό 52, σχετικά µε τη δυνατότητα του Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών
του για το χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι την
31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων. τόµ. Α’, σ. 309,
310, 311.
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Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 741 και ειδικό 57, η οποία αναφέρεται στα θέµατα του πετρελαίου. τόµ. Α’, σ. 312.
Οµιλία του στις τροπολογίες 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. τόµ. Α’, σ. 315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας,
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 672, 678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ.
701, 702, 711.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». τόµ.
Γ’, σ. 2324, 2326, 2327.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµικών για τις
απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’, σ. 2450.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Γ’, σ. 2472, 2483, 2484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση του
Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000. τόµ. Δ’,
σ. 2509-2514.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απάλειψη
των θαλασσίων συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας από τους νέους ψηφιακούς χάρτες της αµερικανικής χαρτογραφικής υπηρεσίας κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». τόµ.
Ε’, σ. 3352, 3359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3651, 3653.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του κανονισµού της Βουλής λόγω µη παρουσίας
του Υπουργού σε επερώτηση. τόµ. Ε’, σ. 3728.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3837.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον κα-

θορισµό του χρόνου των οµιλιών, των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων, των εισηγητών και των Βουλευτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ. 4 του Συντάγµατος και 107, 108
παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής, στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση
της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3985, 4012.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4253.
Οµιλία του επί διαδικαστικού σχετικά µε το ολοκληρωµένο πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την περιοχή του
Μεταξουργείου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4722.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4730, 4743.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5193, 5194.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την επιλογή και τον χρόνο συζήτησης των τροπολογιών του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ.
5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5403-5406, 5423, 5429, 5435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναθεώρηση της απόφασης για την κατασκευή Κέντρου Διανοµής
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, εντός της οικιστικής ζώνης του Δήµου Κορυδαλλού κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5538.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. τόµ. Ζ’, σ. 5613,
5623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5651-5653, 5700-5701, 5702, 5810,
5815, 5818, 5819.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. τόµ. Η’, σ. 6189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 481, 504, 516-517,
520, 525, 536, 537, 538, 550, 551.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των
επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και
την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’, σ. 1008.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού
Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο
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Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας για τη συµµετοχή ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). γ) «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». δ) «Κύρωση
του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». ε) «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής
Διαδικασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ.
1297, 1300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ι’, σ. 1370, 1378, 1379, 1381.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1411.
ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορα της Β’ Συνόδου της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 5.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1410, 1461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος των νησιωτικών περιοχών. τόµ. Γ’, σ. 1875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2405, 2431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3134, 3177, 3178, 3249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες γης στις εκτός σχεδίου περιοχές στα νησιά των
Κυκλάδων. τόµ. Ε’, σ. 3877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών της τηλεφωνίας στα νησιά κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολι-

κών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 568, 628.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1406, 1593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις πληµµύρες
της Αττικής. τόµ. Β’, σ. 1438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». τόµ.
Γ’, σ. 2324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». τόµ.
Ε’, σ. 3348, 3358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3649, 3650,
3663.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4103, 4116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ι’, σ. 1367, 1378, 1381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1521-
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1523, 1527.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 532, 547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β’, σ. 813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1642.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1952.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3138.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3951, 3952.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των πρόωρων συντάξεων στους αγρότες
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5263.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5368.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5583.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις των
αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’,
σ. 6202, 6203, 6212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών,

στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατικών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 42.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 336.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1060-1062, 1085, 1086, 1087, 1088, 1098, 1099,
1100, 1130-1133, 1134, 1206.
ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο
και την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. τόµ. Θ’, σ. 226.
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση εφαρµογής του ν. 2741/1999, που αφορά την απόκτηση του σήµατος του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(ΕΟΤ) για όλα τα τουριστικά καταλύµατα κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
1662.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1729, 1743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάταξη
των ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και διαµερισµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα κλειδιών. τόµ. Γ’, σ. 2001.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση προς
το δηµόσιο απαλλοτριωθείσης έκτασης της ΔΕΗ στο Νοµό
Εύβοιας και την καταβολή στο δηµόσιο χρηµατικής αποζηµίωσης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2033.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών στο Νοµό Ευβοίας.
τόµ. Γ’, σ. 2237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2703, 2704.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3808, 3821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 689.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 742, 769, 770, 780, 782, 796, 806, 809, 812.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’,
σ. 2035, 2037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3179, 3252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6519.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών».
τόµ. Θ’, σ. 655-657, 668.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης, ως προς τις διαδικασίες εφαρµογής του
προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 689.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ν. Γκατζή και Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1839, 1840.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1929.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2070-2072.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2117, 2118,
2119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3141, 3142, 3251.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4317, 4325, 4328-4332, 4333, 4336,
4338, 4342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Καταστατικού το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». τόµ. ΣΤ’, σ. 4695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Ελληνικής Κυβέρνησης όσον αφορά την προώθηση ψηφίσµατος από µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής,
καταδίκης της Κούβας για δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». τόµ. Η’, σ. 6673, 6675,
6676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής σχέσης µεταξύ των µερών
της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού, αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών-µελών, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συµφωνίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας, εταιρικής σχέσης και της Εσωτερικής Συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση
και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης καθώς και της Τελικής Πράξης». τόµ. Η’, σ.
6701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη δηµοσιοποίηση των αρχείων του Στέητ Ντηπάρτµεντ για
την προχουντική περίοδο, την αξιοποίηση των στοιχείων
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 957, 958.
ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ.
569, 581.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1700, 1708, 1711.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ. αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1943-1944.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Για την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής χρήσης και
εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και
αντικειµένων». τόµ. Ε’, σ. 3385.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του συνταξιοδοτικού των Δικαστικών Λειτουργών. τόµ. ΣΤ’,
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σ. 4221.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Σωφρονιστικά
Καταστήµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4767, 4778.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4799, 4806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6096, 6147, 6158, 6159.
ΛΥΜΠΕΡΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 23.
ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας στη Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών,
στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 43, 44, 49,
51, 52, 63, 65, 66, 72, 75, 76, 77.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1151, 1152, 1158.
Μ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1262,
1270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3648, 3649,
3662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4916, 4946, 4947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 283, 355.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 112, 114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 266, 270, 273, 305, 307.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµό 733, ειδικό 52, σχετικά µε τη δυνατότητα του Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών
του για το χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι την
31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων. τόµ. Α’, σ. 309,
311.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 741 και ειδικό 57, η οποία αναφέρεται στα θέµατα του πετρελαίου. τόµ. Α’, σ. 313.
Οµιλία του στις τροπολογίες 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. τόµ. Α’, σ. 316.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3228, 3229.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3565-3568.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή των επιδικασθέντων χρηµάτων από την Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών στους εργαζόµενους του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων. τόµ. Ε’, σ. 3774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις του
Υπουργείου στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά
τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου από τον Έλληνα πρέσβη
στην Αυστραλία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5304, 5305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποδοχή
από µέρους της Ελλάδος της µετονοµασίας των «Στενών»
σε «Τουρκικά Στενά» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6637.
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ
Οµιλία της για τις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ. Πάγκαλου, Σ.
Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ.
3450.
Οµιλία της επί των αιτήσεων Εισαγγελικών Αρχών για άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4361.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα Σωφρονιστικά
Καταστήµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4768.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµό-
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σιας Διοίκησης και Απόκεντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6029.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας,
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 667, 677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1626, τόµ. Γ’, σ. 1667.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ.
και 121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων
εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση του
Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000. τόµ. Δ’,
σ. 2514-2517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «αρµοδιότητας των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». τόµ. Ε’, σ. 36833692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προσδιορισµό του τεκµαρτού φόρου προστιθέµενης αξίας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την αποπληρωµή τους σε δόσεις
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων εισοδήµατος για το 2001. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5397, 5398, 5421, 5422.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις των εφοριακών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1421.
ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
ατύχηµα τσιγγάνου στο Ζεφύρι, τη λήψη µέτρων σε ότι αφορά την εκπαίδευση των αστυνοµικών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1042,
1043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις

του Υπουργείου να εφαρµόσει στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας τις διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής νοµοθεσίας, που ισχύει για τους δηµόσιους υπαλλήλους. τόµ. Β’,
σ. 1525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
επεισόδια µεταξύ φιλάθλων στον Ηλεκτρικό Σταθµό Ν.
Φαλήρου. τόµ. Γ’, σ. 1725, 1726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
θανατηφόρο ατύχηµα 20χρονου Αλβανού και τη λήψη µέτρων για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. τόµ. Γ’, σ.
1877, 1878.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3067.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητος Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Για την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής
χρήσης και εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων του Υπ. Δηµόσιας Τάξης». τόµ.
Ε’, σ. 3386-3388.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή, στο
χώρο του παλαιού Αεροδροµίου του Ελληνικού, κρατητηρίου αλλοδαπών που τελούν υπό απέλαση. τόµ. Ε’, σ. 3642,
3643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναδιοργάνωση των αστυνοµικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναφερόµενες στις δραστηριότητες του Κουρδικού Κόµµατος Ρ.Κ.Κ.
τόµ. Ε’, σ. 3789, 3790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του
άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής
Υπηρεσίας
(Σύµβαση
EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη αστυνόµευση των αγροτικών περιοχών, την επανασύσταση της Αγροφυλακής
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία
αστυνοµική εν υπηρεσία στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου
της Αθήνας, τη διάλυση του µηχανισµού παρακολούθησης
του συνδικαλιστικού κινήµατος κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5456,
5457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης και αναβάθµισης των υπηρεσιών
της πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6196, 6197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία
µονάδων της Αστυνοµίας στην περιοχή Στρατονίκης Χαλκιδικής όπου λειτουργεί και επεκτείνεται η πολυεθνική TVX
GOLD κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6639, 6640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εφαρµογή του άρθρου
8 της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την καταπολέµηση του εγκλήµατος ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της παράνοµης µετανάστευσης». τόµ. Η’, σ. 6647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ανακρίσεις αξιωµατικών για τη 17Ν κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 202, 203.
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ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Επικρατείας
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 71.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων για τη δίωξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για το κτηµατολόγιο. τόµ. Α’, σ. 125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 296, 301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 747, τόµ. Β’, σ. 963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1187,
1260, 1261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1406, 1409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4324.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη γνώµη που διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής
για το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5923,
5928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων απο το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6055, 6056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6566, 6619, 6628, 6771,
6775, 6780, 6782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 416, 417.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 506, 542, 544, 551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 755, 756, 759, 809, 812, 815, 818.
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 749, τόµ. Β’, σ. 1004, 1012, 1014, 1015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1190,
1276, 1278.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ. αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1919, 1920-1921.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2090, 2136,
2137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2630, 2631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3033, 3034.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3518-3521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα σε ασέλγεια οδηγού λεωφορείου ιδιωτικού σχολείου σε βάρος νηπίου 4 ετών, τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3880.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3888, 3897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
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χάραξης της γραµµής του τραµ κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4271.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Αττικής στο Χαϊδάρι. τόµ. ΣΤ’, σ. 4792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6596-6598, 6772, 6776,
6780.
Οµιλία στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 924. τόµ. Η’,
σ. 6780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποχρεωτική χρήση του κράνους από τους δικυκλιστές, τη µείωση ή
κατάργηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στα κράνη
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 483, 541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 581.
Οµιλία επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Θ’, σ. 581,
582.
Οµιλία του στον πρόταση νόµου Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ.
Θ’, σ. 661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 679-681, 699, 700,
715, 716, 717, 735.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
κατάθεσης των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 749, 791, 792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 910.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων λόγω της κατασκευής τερµατικού σταθµού του µετρό στην Νέα Σµύρνη.
τόµ. Ι’, σ. 1021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελεύθερη
προσπέλαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στη
διάβαση της οδού Ιωνίας προς την πλατεία του Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πατήσια. τόµ. Ι’, σ. 1114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ι’, σ. 1365-1367, 1378, 1381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουρ-

γία κέντρου εξίσωσης ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. τόµ. Ι’, σ. 1387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1521,
1527.
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Γ. Λιάνη και Κ. Σπηλιόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1140.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ν. Γκατζή και Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2760.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 3273,
3284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4176, 4205.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Σωφρονιστικά
Καταστήµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4769, 4779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 5064, τόµ. Ζ’, σ. 5125.
Οµιλία του σε αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ι.
Βαθειά, Γ. Λιάνη και Γ. Παπαγεωργίου. τόµ. Ζ’, σ. 5675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων µε τον Πειραιά. τόµ. Η’, σ. 6641.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ.
568, 581.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1696, 1709, 1711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
επεισόδια µεταξύ φιλάθλων στον Ηλεκτρικό Σταθµό Ν.
Φαλήρου. τόµ. Γ’, σ. 1726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
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τόµ. Δ’, σ. 2686, 2687.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3062-3064,
3074-3075.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3531-3533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιδότησης του ελαιολάδου στους παραγωγούς του Νοµού Χανίων. τόµ. Ε’, σ. 3788.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4796, 4804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5429, 5430.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
επεισόδιο µε τον τοξικοµανή στο κέντρο της Αθήνας, την επίθεση κατά της πρωθυπουργικής κατοικίας και του Αστυνοµικού Τµήµατος Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6465.
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 19, 65, 74,
94, 104, 106, 114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 974.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης
εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1884, 1904.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική
παραγωγή βαµβακιού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 21.
ΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινωνικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. τόµ. Β’, σ. 806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1437,
1438, 1520-1521.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6034, 6087.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 42.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 782, 794, 795.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1332, 1343, 1346, 1348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών Οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3498.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Ζ’, σ. 5312, 5325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για
αύξηση των συντάξεων των ναυτικών. τόµ. Ζ’, σ. 5750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6594-6595.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. A’, σ. 113.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 176, 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 264, 297.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
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του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ.
574, 575.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1115, 1116, 1123.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1338.
Οµιλία του στην αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος της καταµέτρησης της αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1453.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2077, 2079,
2080, 2081, 2083, 2086-2087, 2088, 2128.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2188.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Γ’, σ. 2486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3027, 3030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3162, 3164, 3238.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 32783280.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3530.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού της Βουλής λόγω µη παρουσίας
του Υπουργού σε επερώτηση. τόµ. Ε’, σ. 3728, 3730.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3847.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3956-3958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3991, 3995-3997.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4056, 4062.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 4143,
4144.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4184.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το ολοκληρωµένο πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS».
τόµ. ΣΤ’, σ. 4275.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4326, 4327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4326, 4327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περι ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4463.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4931, 4936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 5066, τόµ. Ζ’, σ. 5116, 5119.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5187.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5346, 5350.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5476-5478, 5482.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5589, 5591.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων
ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5680, 5705,
5706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6137-6139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και
συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 975, 977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθ-
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µιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1275.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Γεωργίας για την
αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά
του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. τόµ. Ι’,
σ. 1395.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή κάλυψη της γραµµής Πειραιά-Κυθήρων-ΑντικυθήρωνΚρήτης κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο
διενέργειας των κτηνιατρικών ελέγχων, τον αριθµό των
γρήγορων τεστ στα σφαγεία κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1522, 1523.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2770.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. τόµ. Ε’, σ.
3623, 3624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πειραιά µε τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα. τόµ. Ζ’, σ. 5458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές στο Νέο Φάληρο και το Μοσχάτο από την πρόσφατη
καταιγίδα, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
164.
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2176, 2189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2998, 3029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4452, 4453, 4463.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Οµιλία της για την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2132, 2133.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα έργα πρασίνου στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 2175.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2183-2185, 2193, 2194,
2195.

Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4325.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4325, 4332, 4333, 4334.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4458.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου. τόµ. Ζ’, σ. 5735-5737.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 130,
146, 149.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 167-170, 182.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 529, 545.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σιτοκαλλιεργητές
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2681, 2682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ζηµιές
που προκλήθηκαν στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή, από την
πρόσφατη κακοκαιρία, την αποζηµίωση των πληγέντων
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3016.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την λειτουργία της Βουλής και των συνεδριάσεων των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4662.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4662, 4663, 4665, 4672.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5758, 5768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 5971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του Υπ. Γεωργίας, σχετικά µε τη µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων βαµβακιού, τον καθορισµό τιµής για τη φετινή παραγωγή. τόµ. Ι’, σ.
960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1431,
1432, 1448.
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ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1418, 1419, 1469, 1595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2656, 2658.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώή
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναβολή
λειτουργίας των ταχυδροµικών Γραφείων Γλυκής και Μαργαριτίου Θεσπρωτίας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου για το αυτοχρηµατοδούµενο έργο.
τόµ. Ζ’, σ. 5211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6320.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 6467,
6478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή από τη χώρα µας, του µνηµονίου κατασκευής του Πανευρωπαϊκού Άξονα VIII, (Παραεγνατία) κ.λπ. τόµ. Ι’, σ.
1422.
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Οµιλία της σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ. 567,
579.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ.
704, 709.
Οµιλία της επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1925.
Οµιλία της επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βου-

λής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2091-2093.
Οµιλία της για την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2114, 2139,
2140.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναπροσαρµογή των συντάξεων των Δικαστών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2398.
Οµιλία της επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3558.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4197, 4205.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5362.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5507.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5662.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6324, 6357-6359, 6362.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 540, 552.
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των Ελλήνων Ποντίων στη
Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Β’, σ. 1027, 1028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους πίνακες
διοριστέων του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για τον κλάδο Φυσικής Αγωγής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθιέρωση της 14ης Σεπτεµβρίου ως «Ηµέρα εθνικής µνήµης της
γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος». τόµ. Β’, σ. 1439, 1440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον αποκλεισµό των πολυτέκνων από το διαγωνισµό για την πλήρωση
θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα
νοσοκοµεία κ.λπ. του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Ε’, σ. 3370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την φύλαξη
σχολικών κτιρίων. τόµ. Ε’, σ. 3907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη στο Δηµόσιο των επιτυχόντων, αλλά µη προσληφθέντων
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του γραπτού διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το Φεβρουάριο του 1998. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να µην απολυθούν οι συµβασιούχοι υπάλληλοι του δηµοσίου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείας ανάγκες. τόµ. ΣΤ’, σ. 4638, 4639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5249,
5251.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5360.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ποσοστό
συµµετοχής των γυναικών στους εκλογικούς συνδυασµούς
για τις δηµοτικές εκλογές. τόµ. Ζ’, σ. 5691, 5692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών µε µέλη
του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται από το άρθρο
81 του Συντάγµατος. τόµ. Ζ’, σ. 5725.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) του 1998, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. τόµ. Η’, σ.
6051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή σπιτιών στην περιοχή της Φαρκαδόνας του Νοµού
Τρικάλων για τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων από
τον Πόντο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 61.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 914, 922, 927, 928, 935,
947, 948,,949, 951, 962, 969, 972, 973, 982, 1027.
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδατικού ορίζοντα της πεδιάδας της επαρχίας Τροιζηνίας. τόµ. Α’, σ. 325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου υδροδότησης της νήσου Αίγινας από την εταιρεία ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης. τόµ. Α’, σ. 417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επικίνδυνη, για τη δηµόσια υγεία, τοξική ουσία, που χρησιµοποιείται
για τη λεύκανση εισαγόµενου τυριού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων προστασίας των ανθοκαλλιεργητών, τον
έλεγχο στις εισαγωγές λουλουδιών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία παραγωγών εσπεριδοειδών και ανθοκαλλιεργητών, στην επαρχία Τροιζηνίας. τόµ. Δ’, σ. 3055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των κηπευτικών στην αγορά, τη διαµόρφωση συστήµατος διακίνησης κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση ανακατασκευής του σταδίου «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης εγγραφής στο Ταµείο Επαγγελµατιών και

Βιοτεχνών Ελλάδος, Επαγγελµατιών που ασκούν επάγγελµα σε κωµοπόλεις, σε χωριά, µε πληθυσµό κάτω των 2000
κατοίκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των σφαγείων στα νησιά του Αργοσαρωνικού. τόµ. Ζ’, σ.
5306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προώθηση και την οργάνωση των βιολογικών καλλιεργειών στην
περιφέρεια του Πειραιά. τόµ. Ζ’, σ. 5608.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 399, 409, 450.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. τόµ. Β’, σ. 1499, 1500, 1510.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’, σ. 2056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5124,
5244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’,
σ. 787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 946.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1194,
1195, 1223, 1263, 1277.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ’, σ. 2005, 2019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2530-2534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Ε’, σ. 3748, 3749.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3842, 3854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4008.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4242.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5179, 5180, 5181, 5194, 5195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο της νοτίου
Ελλάδας λόγω ανεπάρκειας των µονάδων παραγωγής. τόµ.
Ι’, σ. 1511.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 33.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 375, 378, 406, 434, 453, 494.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και
Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να αντιµετωπισθούν τα λειτουργικά προβλήµατα
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας. τόµ. Α’, σ. 777,
778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων για τον απρόσκοπτο εφοδιασµό φαρµακείων. τόµ. Β’, σ. 995, 996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοσοκοµείου Σερρών και τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας της µονάδος τεχνητού νεφρού.
τόµ. Β’, σ. 996, 997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Λάρισας, την πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση επάρκειας φαρµάκων στην αγορά. τόµ. Β’, σ. 1205.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ασφαλή αποµάκρυνση των στερεών µολυσµατικών αποβλήτων από τα νοσοκοµεία. τόµ. Β’, σ. 1557, 1558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
των κρουσµάτων φυµατίωσης και ηπατίτιδας Γ’ στη χώρα
µας. τόµ. Γ’, σ. 1694, 1695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών παραγωγής ή εισαγωγής των απαραίτητων φαρµάκων που αντικαθιστούν το φάρµακο Τ4 που χορηγείται για το θυροειδή κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1880, 1881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος, την οικονοµική ενίσχυση για την εφαρµογή της
µεθόδου της τεκνοποίησης µε εξωσωµατική γονιµοποίηση
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης
του προβλήµατος. τόµ. Γ’, σ. 2000, 2001.

Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αναβάθµιση της λειτουργίας του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2033, 2034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2425, 2445.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο διακίνησής τους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2874,
2888, 2891.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την έξαρση των κρουσµάτων φυµατίωσης στη χώρα µας και τη λήψη µέτρων για
τον περιορισµό της. τόµ. Ε’, σ. 3446.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το νέο Νοσοκοµείο Λήµνου.
τόµ. Ε’, σ. 3777, 3778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής. τόµ. Ε’, σ. 3943, 3944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ.
Ε’, σ. 3944, 3945.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση νοσοκοµείου που εξυπηρετεί τους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ). τόµ. Ε’, σ. 3973, 3974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», την επίλυση των προβληµάτων τους κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 4046, 4047.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση µονάδας
κάθαρσης τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 4125.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου για ενοποίηση των στρατιωτικών νοσοκοµείων και την
υπαγωγή τους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ). τόµ. Ε’,
σ. 4126.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την τοποθέτηση παιδιάτρου στο Δήµο Παλικής Κεφαλλονιάς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήξη της
προθεσµίας προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών όσον αφορά τις νέες προδιαγραφές υποδοχής, τη σύνθεση προσωπικού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
του έργου ανέγερσης του νέου Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Κατερίνης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4633, 4634.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4725, 4726.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του
Οργανισµού του Νοσοκοµείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στη
Θεσσαλονίκη, για την εγκατάσταση Πανεπιστηµιακών Κλινικών. τόµ. Ζ’, σ. 5204.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση παράδοσης του έργου κατασκευής του νέου Νοσοκοµείου
Σερρών. τόµ. Ζ’, σ. 5205, 5206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση της κυκλοφορίας του φαρµάκου Τ4 για το θυροειδή
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
µε ιατρικό προσωπικό του αλλεργιολογικού τµήµατος του
Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης. τόµ. Ζ’, σ. 5265, 5266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έναρξη
λειτουργίας του Πανεπιστηµιακού Περιφερειακού Νοσοκο-
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µείου Αλεξανδρούπολης. τόµ. Ζ’, σ. 5576, 5577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των τµηµάτων απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5578,5578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση υπηρεσιών των δηµοσίων νοσοκοµείων σε ιδιώτες κ.λπ.
τόµ. Ζ’, σ. 5876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Δηλητηριάσεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 147, 148.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών».
τόµ. Θ’, σ. 662-664.
ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. τόµ. Θ’, σ.
214.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 634.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1637.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 3269,
3283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3495, 3504.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3563.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώη
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3603.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Σωφρονιστικά
Καταστήµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4774, 4775, 4780.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5224, 5229.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου. τόµ. Ζ’, σ. 5731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 474, 503, 520, 534,
549.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1413.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 976.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Δ’, σ.
3303, 3313.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3733.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατάθεση στοιχείων για τις υπερτιµολογήσεις κόστους επενδύσεων που υπήχθησαν στους νόµους 1892/90 και 2601/98. τόµ. Ε’, σ.
3864.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4277.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5470.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. τόµ. Η’, σ. 6446, 6454.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Προξενική διατίµηση και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 13.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εξωτερικών, στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2727.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3560, 3561.
Ξ
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της στέγασης των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α’, σ. 89.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της καπνοκαλλιέργειας. τόµ. Α’, σ. 127.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 143.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη λήψη µέτρων προστασίας των ανέργων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 467.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση των ελέγχων και της δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων για την καλλιέργεια βαµβακιού µε µεταλλαγµένο
σπόρο κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 524.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-
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βέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 542.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτός
προδιαγραφών λειτουργία των ελληνικών σφαγείων, τη δηµιουργία νέων µε ένταξή τους στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. τόµ. Β’, σ. 810.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του εισοδήµατος των βαµβακοπαραγωγών.
τόµ. Β’, σ. 1385.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1396, 1424, 1451, 1477, 1589, 1606.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση για την κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου, των
Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ’, σ. 1663.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1742.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ’, σ. 2017.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες για τον υπολογισµό της επιδότησης για το ελαιόλαδο
2001-2002. τόµ. Γ’, σ. 2422.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Γ’, σ. 2469-2471, 2481-2483, 2485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2609.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της κεντρικής κρεαταγοράς. τόµ. Ε’, σ. 3375.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3430.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των υδροβιότοπων. τόµ. Ε’, σ. 3707.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3817-3818.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3852.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων των γεωτεχνικών
υπαλλήλων. τόµ. Ε’, σ. 3879.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες των διαγωνισµών για τα ολυµπιακά έργα. τόµ. Ε’, σ.
3909.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3917, 3927.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4001, 4002, 4003.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4112.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 41454147.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατο-

δότηση του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4270.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4354.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4419.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4924, 4948.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ’,
σ. 5059, τόµ. Ζ’, σ. 5113, 5156, 5241, 5249, 5253, 5254.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πληρωµή
των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5264.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5419, 5434.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πειραµατική καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένου ρυζιού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5461.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5594.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες. τόµ. Ζ’, σ. 5612,
5613.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων αποπεράτωσης της Εγνατίας Οδού. τόµ.
Ζ’, σ. 5696.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση κατάθεσης του σχεδίου νόµου για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5722.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5765.
Οµιλία της σε σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος». τόµ. Ζ’, σ.
5883, 5884.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5922.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θεσµοθέτηση µέτρων για τον προσεισµικό έλεγχο των δηµοσίων κτιρίων και ιδιαίτερα των σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6130.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6385-6388.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 6475.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-
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νωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6624, 6629.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των Ελληνικών Εξαγωγών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6642.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 281, 296, 297, 310, 333-335, 346, 350,
351, 353, 354, 355.
Οµιλία της στο µνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Ι’, σ. 920.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάσωση
της λίµνης Κορώνειας κ.λπ. λόγω υποχρεώσεώς της στην επιτροπή. τόµ. Ι’, σ. 959.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών κτιρίων και αιθουσών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1026.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1047-1049, 1068-1069, 1079, 1080, 1095, 1096,
1101, 1105, 1118, 1150, 1163, 1126, 1134, 1140.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1273-1275, 1287, 1293, 1359.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1435,
1436, 1448,1483, 1489, 1496, 1497, 1501, 1517-1518,
1531, 1536, 1538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1460, 1471.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των παραγωγών και των επαγγελµατιών
πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. Ι’, σ. 1513.
Ο
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 4136,
4149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5434.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.
τόµ. Η’, σ. 5947.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο
και την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. τόµ. Θ’, σ. 229.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 354, 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1042-1044, 1066, 1073, 1076, 1077, 1087, 1088,
1090-1092, 1100, 1101, 1107, 1123, 1129, 1133, 1137,
1138, 1146-1148, 1165.
Π
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 637, 641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β, σ. 1414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1177,
1178, 1263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000. τόµ. Δ’, σ.
2619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3496, 3497.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4320, 4321, 4322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6581-6583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 543, 693-695.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των ο-
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φειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση σε ιδιώτες έκτασης στην περιοχή αµµόλοφων του Δήµου Ελευθερών, Νοµού Καβάλας. τόµ. Γ’, σ. 1690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δωρεάν µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία του Νοµού Καβάλας. τόµ. Δ’, σ. 3299.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα». τόµ. Ε’, σ.
4066, 4070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 42 του ν.2912/2001 για τις οφειλές των
αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα, τη διαγραφή των πανωτοκίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Καταστατικού το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου». τόµ. ΣΤ’, σ. 4693.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 11611164, 1173, 1185, 1196, 1197, 1214, 1217, 1232.
Οµιλία επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Β’, σ. 1175.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο
συζήτησης των δευτερολογιών, επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1196, 1197.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο συζήτησης των υπολοίπων άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1211, 1254, 1268, 1272, 1273.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ’, σ. 2010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για το θεσµικό καθεστώς της
δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου». τόµ. Γ’, σ. 2343.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4243.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5183.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ευγ. Xαϊτίδη. τόµ. Α’, σ. 62.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.

τόµ. Δ’, σ. 2716, 2717.
Οµιλία του για τις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ. Πάγκαλου, Σ.
Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ.
3448, 3454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3469-3471.
Οµιλία του επί των αιτήσεων Εισαγγελικών Αρχών για άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4361.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής,
για άρση της ασυλίας των Βυλευτών Στ. Δαϊλάκη και Δ.
Τσιόγκα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6356, 6362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6401.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1371, 1424, 1445, 1448, 1475, 1584, 1585, 1605,
τόµ. Γ’, σ. 1783, 1784.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. τόµ. Β’, σ. 1499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµένου «αρµοδιότητας των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». τόµ. Ε’, σ. 3684,
3693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4010.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα». τόµ. Ε’, σ.
4054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προέγκριση εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή
της Καρυστίας του Νοµού Ευβοίας. τόµ. Θ’, σ. 323.
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ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του Δηµοτικού Σταδίου και άλλων αθλητικών χώρων
στη Μύρινα της Νήσου Λήµνου. τόµ. Β’, σ. 1436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων προστασίας της κτηνοτροφίας από τον
καταρροϊκό πυρετό στο Νήσο Λέσβο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2682.
Οµιλία του σε πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση κέντρου εξίσωσης ευκαιριών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις ελλείψεις και στις προδιαγραφές ασφαλείας των παιδικών χώρων. τόµ. Ε’, σ. 3942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση της κυκλοφορίας του φαρµάκου Τ4 για το θυρεοειδή
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή φράγµατος στον ποταµό Τσικνιά στην περιοχή Καλλονής Λέσβου. τόµ. Ζ’, σ. 5752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6565.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης, ως προς τις διαδικασίες εφαρµογής του
προγράµµατος για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 689.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των καταστροφών που υπέστη η
Εύβοια κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1286, 1287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την πρόσφατη βροχόπτωση
κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1292, 1293.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
λειτουργία του κράτους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3019, 3020, 3021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των ζηµιών από τις πληµµύρες του περασµένου Δεκεµβρίου στο Δήµο Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ε’, σ.
3375, 3376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στον
οδικό άξονα λουτρών Αιδηψού-Λίµνης στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ελλιπούς φύλαξης των σχολικών
κτιρίων του Δήµου Αθηναίων. τόµ. Ε’, σ. 3718, 3719.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3757, 3758, 3759, 3760, 3767, 3768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της κατασκευής οδικών
αξόνων στη περιοχή των Αγράφων Ευρυτανίας κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3881.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση κέντρου εξίσωσης ευκαιριών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3893, 3898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στις ελλείψεις και στις προδιαγραφές ασφαλείας των παιδικών χώρων. τόµ. Ε’, σ. 3942.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4105, 4109, 4116, 4117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των µελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε’,
σ. 4130, 4131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των φυλάκων των Σχολικών Κτιρίων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4223, 4224.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4738, 4744, 4746, 4747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση αποκατάστασης των ζηµιών που υπέστη το οδικό δίκτυο της Εύβοιας από την πρόσφατη θεοµηνία. τόµ. ΣΤ’, σ.
4762, 4763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 5075, τόµ. Ζ’, σ. 5105, 5113, 5117, 5118,
5119, 5124, 5130-5131, 5132, 5147, 5151, 5153, 5163,
5164, 5166, 5235, 5375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των οικονοµικών µεταναστών. τόµ. Ζ’, σ. 5145, 5146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το φορέα
χρηµατοδότησης των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Ελλάδα 2004-Δίκτυο Προπονητηρίων». τόµ. Ζ’, σ.
5605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6071, 6072, 6074, 6075, 6090, 6093, 6102, 6103,
6104, 6106, 6107, 6108, 6111, 6112, 6113, 6131, 6139,
6156, 6157, 6160, 6164, 6166, 6167, 6168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της υδροδότησης στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Η’, σ. 6128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκκαθάριση των δηµοτολογίων και των εκλογικών καταλόγων από
τις διπλοεγγραφές κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6178, 6179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προεκλογικές δαπάνες των υποψηφίων για τις εκλογές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ι’, σ. 825, 826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρω-
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ση του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και
συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 982, 986.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση
on-line του ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος µε
τα κεντρικά γραφεία των κοµµάτων. τόµ. Α’, σ. 327, 328.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (Ε.Σ.Ε.Π.)
και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 633.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου για την αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων υδροφορέων του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Γ’, σ.
1970.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2550-2554.
Οµιλία της για τις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ. Πάγκαλου, Σ.
Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ.
3452.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3658.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3989.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα ασφάλισης των απασχολούµενων στα αλιευτικά σκάφη αλιεργατών, µε µειωµένο αριθµό ηµερών εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5336.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. τόµ.
Θ’, σ. 82, 92, 96.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 316, 317, 318, 341, 357.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 784-787, 789, 797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2729.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Η’, σ.
6485.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή των αµοιβών για τους εκπαιδευτικούς

των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ). τόµ. Β’, σ. 1386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3116.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µη κατάθεση των
εγγράφων που αφορούν διαγωνισµούς επιχορηγήσεις
κ.λπ. της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. τόµ. Ε’, σ.
3779.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5218-5220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6390.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στα εργοστάσια της εταιρίας «SOFTEX» στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
562.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4239-4241, 4254.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις των
αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’,
σ. 6200, 6051.
ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Αποδοχή παραιτήσεώς της από τη θέση Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’,
σ. 728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1275.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3598, 3601, 3602, 3607.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6318.
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 630.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την προώθηση των φορολογικών µεταρρυθµίσεων. τόµ. Β’, σ. 1524.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-
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κονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση του
Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000. τόµ. Δ’,
σ. 2501-2509.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4244.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5182.
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Υπουργείου η οποία αναγνωρίζει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ως γνωστή θρησκεία µε την προσωνυµία «Χριστιανοί
Μάρτυρες του Ιεχωβά». τόµ. Β’, σ. 991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να αναθεωρήσει την εγκύκλιό του, βάσει
της οποίας δικαιούνται κατά τις εθνικές εορτές να κρατούν
την ελληνική σηµαία αριστούχοι αλλοδαποί µαθητές. τόµ.
Β’, σ. 1023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθιέρωση της 14ης Σεπτεµβρίου ως «Ηµέρα εθνικής µνήµης της
γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος». τόµ. Β’, σ. 1439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2592, 2593.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την καταβολή των επιδικασθέντων χρηµάτων από την Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών στους εργαζόµενους του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων. τόµ. Ε’, σ. 3774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εισαγωγή
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα παιδιών οµογενών από τη Βόρεια ‘Ηπειρο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος αντιβαλλιστικών πυραύλων από την
Τουρκία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποδοχή
από µέρους της Ελλάδος της µετονοµασίας των «Στενών»
σε «Τουρκικά Στενά» κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6637.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2096.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατά-

ξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5659.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1189.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της
λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1701, 1712.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2958, 2988, 2989,3028.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3066, 3076.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Για την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής, χρήσης και
εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και
αντικειµένων». τόµ. Ε’, σ. 3384.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των κατοίκων του 1ου Συγκροτήµατος Πολυκατοικιών στο Αιγάλεω. τόµ. Ε’, σ. 3724.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου. τόµ. Ε’, σ. 3775.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3889, 3897.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη µισθολογική πολιτική που εφαρµόζεται στους πολιτικούς συνταξιούχους της
Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. Ε’, σ. 3970.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα». τόµ. Ε’, σ.
4071.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4799, 4806.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4926.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5358, 5360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5430.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5521.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6099, 6153, 6159, 6164.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυ-
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ρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 907, 973.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών Οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2670.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή, στο
χώρο του παλαιού Αεροδροµίου του Ελληνικού, κρατητηρίου αλλοδαπών που τελούν υπό απέλαση. τόµ. Ε’, σ. 3643.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3948, 3857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην πληµµελή υπεράσπιση
των συµφερόντων του δηµοσίου στη διεξαγόµενη ποινική
δίκη στελεχών του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) και της εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ. τόµ.
Ζ’, σ. 5455.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. τόµ. Η’, σ. 6453, 6457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων,
ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 28, 35, 6365, 71.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 107, 121,
125, 126, 136, 138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 212, 218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 274, 292, 298, 313, 335, 336, 352, 358.
Οµιλία του για την 28η επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. τόµ. Θ’, σ. 300.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Αποδοχή παραιτήσεώς της από τη θέση της Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη και διορισµός της ως Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2697-2701.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4933-4936, 4937,

4949-4951.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 278, 290, 291, 292, 297, 298, 305, 312,
317, 318, 320, 349, 350, 352, 353, 354, 357.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ελέγχου των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν την τροµοκρατία και το διεθνές οργανωµένο έγκληµα. τόµ. Α’, σ. 465.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 625, 639, 648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην αµερικανού πρεσβευτή Τόµας
Νάϊλς για το θέµα της τροµοκρατίας στην Ελλάδα κ.λπ. τόµ.
Β’, σ. 1620, 1621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υπογραφή της αίτησης για τη συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήµατος Εθνικών Οµάδων µε την
Τουρκία. τόµ. Γ’, σ. 1724, 1725.
Οµιλία του προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: « Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης». τόµ. Γ’, σ. 1767-1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4445, 4446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
(διά του Υπουργού Εξωτερικών) σχετικά µε την ενηµέρωση
της Εθνικής Αντιπροσωπείας για την πορεία της χώρας µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’, σ. 5936, 5937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις της
Κυβέρνησης για την επικείµενη επίθεση στο Ιράκ. τόµ. Ι’, σ.
1514.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 43.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Σχολών στη Μεσσηνία κ.λπ. τόµ. Α’,
σ. 162.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κατάσταση της
δηµόσιας υγείας. τόµ. Α’, σ. 781, 794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντικατάσταση σχολικών κτιρίων που είναι κατασκευασµένα από αµίαντο στο Νοµό Μεσσηνίας. τόµ. Γ’, σ. 2419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υ-
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πηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2618.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο διακίνησής τους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2871,
2887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου ολοκλήρωσης του Εθνικού δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. Δ’, σ. 3301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου όσον αφορά το κλείσιµο του 9ου Συντάγµατος
Πεζικού στην Καλαµάτα. τόµ. Ζ’, σ. 5606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6542.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 296, 301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1460, 1594, 1607, 1610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2574.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ)
Αποδοχή της παραιτήσεώς του από την θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη και διορισµός του στη θέση του Υπουργού ΕΘνικής Άµυνας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει
αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1933-1936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2962-2964, 2972, 3043, 3044,
3045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.

τόµ. Δ’, σ. 2704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες κρίσεις στο Πολεµικό Ναυτικό, την παραίτηση του Αρχηγού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4232, 4233.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: « Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η
θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης». τόµ. Γ’, σ. 1760-1763,
1766.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2692-2696, 2775-2777.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004». τόµ. Δ’, σ. 3198, 3212.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4430-4432, 4433.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 4990.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Αλλαγή του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της
απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5085-5088, 5097.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για τη διάλυση
του µηχανισµού παρακολούθησης και υπονόµευσης του
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος που δρουν στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5574.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας και οι επιπτώσεις της».
τόµ. Ζ’, σ. 5835- 5838, 5866.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων». τόµ. Η’, σ. 6571-6573.
Οµιλία της σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 994-996.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να ανακληθεί η απόφαση εκχώρησης του κτιρίου του Ξενώνα της Εστίας
Ναυτικών στην «ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 523.
Αποδοχή της παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1346.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χαρακτηρισµό ως χώρου πράσινου οικοπέδου στην περιοχή Αγίου
Ελευθερίου, την απόδοσή του για αξιοποίηση στο Δήµο Α-
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θηναίων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες παραχώρησης χώρων εγκαταστάσεων και υποδοµών
από τον Οργανισµό Λιµένα Πειραιά Α.Ε., στους Δήµους
Κερατσινίου και Αµπελακίων Σαλαµίνας. τόµ. Γ’, σ. 2399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. Δ’,
σ. 3227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ελλιπούς φύλαξης των σχολικών
κτιρίων του Δήµου Αθηναίων. τόµ. Ε’, σ. 3719.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1732, 1745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παύση
λειτουργίας του Κέντρου Αποδήµων Μακεδόνων, την καταβολή των οφειλοµένων στους εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης και αναβάθµισης των υπηρεσιών
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Νοµό Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6196.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες αναγκαστικής µετάταξης υπαλλήλων που υπηρετούν
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 6638, 6639.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 619, 645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 745, τόµ. Β’, σ. 971, 972, 980, 1007,
1008.
Οµιλία του σχετικά µε το χρόνο που πρέπει να γίνει η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση, λειτουργία µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 954.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1061, 1062.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1111, 1112, 1120, 1121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’,
σ. 1413, 1425, 1470, 1478, 1596, 1607, 1608, 1611, 1612.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2143.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2178, 2190.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2990, 2995, 2996, 2997, 3034, 3041,
3042.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Δ’, σ.
2996, 2997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3183.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3810, 3811, 3822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 4006, 4007.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα». τόµ. Ε’, σ.
4077-4079, 4083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4315, 4316, 4341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4945, 4946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5245.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου. τόµ. Ζ’, σ. 5729, 5730, 5740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6056, 6057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων,
ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 24, 35, 50, 66, 69.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα βρετανικών εφηµερίδων και τηλεοπτικών εκποµπών, αναφερόµενα σε δυσφηµιστικές συκοφαντίες για την περιοχή Φαληράκι της Ρόδου, τις επιπτώσεις στον τουρισµό κ.λπ.
τόµ. Θ’, σ. 101, 102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 118, 133,
154, 155, 157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
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Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 289, 342-343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 495, 497, 509, 521-522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 692-693, 695, 703704, 726, 737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 758, 759, 771, 795, 810, 813, 815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 908-910, 915, 916, 942, 948.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 106, 113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταθέσει
στη Βουλή το σχέδιο νόµου κατά της διαπλοκής. τόµ. Α’, σ.
124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 387.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, δια
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ.
569, 582.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπ. Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 639, 647.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από
την πρόσφατη βροχόπτωση, την αδυναµία στη λειτουργία
του κρατικού µηχανισµού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1373, 1376, 1402, 1426, 1428, 1464, 1477, 1591,
1604, 1609, 1611.
Οµιλία του στην αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος της καταµέτρησης της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1376,
1377.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β’, σ. 1394.
Οµιλία του για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.

1493.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1936, 1938, 1943.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2084-2086.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2559-2562, 2566, 2570, 2592, 2690, 2691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3165, 3246.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την λήψη των αναγκαίων µέτρων για την πάταξη
της διαφθοράς στη Δηµόσια Διοίκηση, την καλύτερη λειτουργία της κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα». τόµ. Ε’, σ.
4062-4064, 4080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4186, 4205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4437-4438.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη γνώµη που διατύπωσε το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής
για το νοµοθετικό της έργο. τόµ. ΣΤ’, σ. 4472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 5065, τόµ. Ζ’, 5158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την καθυστέρηση ψήφισης των εκτελεστικών
του Συντάγµατος Νόµων. τόµ. Ζ’, σ. 5174.

199
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5189, 5191.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5340-5343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5407, 5427, 5432.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν
σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ζ’, σ. 5666, 5706, 5709, 5710, 5812, 5815, 5818.
Οµιλία του επί διαδικαστικού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Απόκεντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος.Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6039, 6072, 6074, 6091, 6104, 6107, 6110, 6112,
6140, 6157, 6166.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις υπερωρίες των συνεργατών που υπηρετούν στο Υπουργείο. τόµ. Η’, σ. 6052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση κατάθεσης και ψήφισης στη Βουλή του νόµου για τη
µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα Ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εµφάνιση
Αλβανών οικονοµικών µεταναστών ως τουριστών στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού. τόµ. Η’, σ. 6440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 21, 48.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 188, 190,
193.
Οµιλία του στη συζήτηση για το θάνατο του Βαγγέλη
Βλασσόπουλου. τόµ. Θ’, σ. 223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 422, 431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 457, 461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 475, 491, 492, 497,

500, 513-515, 518, 522-523, 526, 546, 552, 553, 608,
612, 614, 639, 643, 647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 578-580, 581, 608,
612, 614, 639, 643, 647.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Α. Μαντέλη. τόµ. Θ’, σ. 581, 582.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών».
τόµ. Θ’, σ. 664-666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 697-699, 706-707,
708, 731-733, 736, 740.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, για την πρόταση
αντισυνταγµατικότητας διατάξεων, σύµφωνα µε το άρθρο
100 παρ. 2 του Κανονισµού, του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 744, 745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 756, 770, 793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 901, 902, 915, 928, 949,
950, 971, 972, 974, 980, 983, 987, 989.
Οµιλία του στο µνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Ι’, σ. 919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1283-1285, 1289, 1291, 1292, 1293-1294,
1362, 1363.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Γεωργίας για την
αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά
του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. τόµ. Ι’,
σ. 1395.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1401, 1412.
ΠΑΧΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύνδεση
on-line του ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος µε
τα κεντρικά γραφεία των κοµµάτων. τόµ. Α’, σ. 327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να προωθηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο βιολογικού καθαρισµού Σκοπέλου-Κλίµατος κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
559, 560.
Οµιλία του σχετικά µε τους µηχανισµούς για τη διαχείριση και τον έλεγχο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
τόµ. Β’, σ. 1325, 1326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας για τη ρύθµιση παλαιών δανείων από τις
τράπεζες κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2466, 2467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
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τόµ. Δ’, σ. 2534, 2715, 2719, 2720, 2751-2754.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Δ’, σ.
3307-3310, 3315, 3317.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την παραβίαση του Κανονισµού της Βουλής λόγω µη παρουσίας
του Υπουργού σε επερώτηση. τόµ. Ε’, σ. 3729.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3735-3740.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κατάθεση στοιχείων για τις υπερτιµολογήσεις κόστους επενδύσεων που υπήχθησαν στους νόµους 1892/90 και 2601/98. τόµ. Ε’, σ.
3864, 3865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου για το αυτοχρηµατοδούµενο έργο.
τόµ. Ζ’, σ. 5211, 5212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5426, 5427.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Η’, σ. 6121, 6122.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. τόµ. Η’, σ. 6450-6453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 216-218.
ΠΕΤΡΑΛΙΑ-ΠΑΛΛΗ ΦΑΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2749.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 4133,
4147.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.
τόµ. Η’, σ. 5944-5946, 5955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1081, 1082, 1153, 1167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1462.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκαιρη
επιλογή του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη
στελέχωση των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 58.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος της στέγασης των Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α’, σ. 88, 89.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώ-

πιση των λειτουργικών προβληµάτων των δηµοσίων σχολείων, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον
Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 163, 164.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του Νοµού Κυκλάδων. τόµ.
Α’, σ. 468, 469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκαιρη
διανοµή των σχολικών βιβλίων, την κάλυψη των αναγκών
σε εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 469, 470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Α’, σ. 563, 564.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας. τόµ. Γ’, σ. 1999, 2000.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 32733278, 3280, 3281, 3285, 3286, 3288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
διά του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να διεκδικήσει τις γερµανικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3725, 3726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας
στα σωφρονιστικά ιδρύµατα. τόµ. Ε’, σ. 3875, 3876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη πάταξη της
διαφθοράς στη Δηµόσια Διοίκηση. τόµ. Ε’, σ. 3914, 3915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την συγκρότηση επιτροπής για την εκπόνηση πανελλαδικού σχεδίου
χωροταξικής κατανοµής των δικαστηρίων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
4129, 4130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4181, 4182, 4206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του συνταξιοδοτικού των Δικαστικών Λειτουργών. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4220, 4221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδραση
Αλβανού εµπόρου ναρκωτικών, από την αίθουσα του Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4355, 4356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξωτερική φρούρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4637, 4638.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα σωφρονιστικά
καταστήµατα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4770-4774, 4776, 4779, 4781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφθορά
στο σωφρονιστικό σύστηµα. τόµ. Η’, σ. 6122, 6123, 6124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέων φυλακών στη Χαλκίδα. τόµ. Η’, σ. 6124, 6125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσφατη απόδραση του κατάδικου Πήτερ Σένταµ από τις φυλακές
Κορυδαλλού, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ενίσχυσης
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του σωφρονιστικού συστήµατος. τόµ. Η’, σ. 6126, 6127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 173-176,
182, 185, 189, 190, 191, 194, 195.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο συζήτησης των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης. τόµ. Θ’, σ. 179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 419-422, 432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1269, 1280-1283, 1288-1289, 1290, 1291,
1292, 1293, 1294, 1361, 1362, 1363.
Οµιλία του σε επίκαιρη σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να κατοχυρώσει αντικειµενικά µε νόµο, την ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας, µε ορκωµοσία ενώπιον
του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µετά την προαγωγή τους
από το Υπουργικό Συµβούλιο όπως γίνεται µε την ηγεσία
της Τράπεζας της Ελλάδος. τόµ. Ι’, σ. 1389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1466-1469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη πορεία
των ερευνών για τη 17η Νοέµβρη. τόµ. Ι’, σ. 1510, 1511.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1261.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη θέσης ιατρού συµβεβληµένου µε το ‘Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του Δήµου Αυλώνος. τόµ. Β’, σ. 1554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θέσπιση
κινήτρων για την εγκατάσταση ξενοδοχειακών µονάδων
στους γειτονικούς µε την Αττική νοµούς, που θα καλύψουν
τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων. τόµ. Γ’, σ. 1656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην πληρωµή των ωροµισθίων εκπαιδευτών των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). τόµ. Γ’, σ.
2423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2572-2573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-

σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στον
οδικό άξονα Λουτρών- Αιδηψού-Λίµνης στην Εύβοια κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ταµείο Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), των µικροϊδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επαναφέρει το δικαίωµα εν χηρεία γυναικών να λαµβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη λόγω θανάτου
του συζύγου τους δια βίου ανεξαρτήτου ηλικίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του σήµατος λειτουργίας των
ενοικιαζοµένων δωµατίων από τον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού. τόµ. Ζ’, σ. 5267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
νέων φυλακών στη Χαλκίδα. τόµ. Η’, σ. 6125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6590-6591, 6620, 6769,
6777, 6780.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 982 και ειδικό 88. τόµ. Η’, σ. 6779.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 924. τόµ.
Η’, σ. 6780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 636, 646.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, δια
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ.
576, 584, 585.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1705, 1713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2575.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
λειτουργία του κράτους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3020.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3069-3071,
3077.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 3280,
3281, 3282, 3286, 3287, 3288.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Για την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής, χρήσης και
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εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και
αντικειµένων του Υπ. Δηµόσιας Τάξης». τόµ. Ε’, σ. 3388.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3516-3518.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3762, 3763, 3764.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση κέντρου εξίσωσης ευκαιριών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3893.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4109, 4110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του
άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής
Υπηρεσίας
(Σύµβαση
EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4642.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4738, 4539, 4740, 4745.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4802, 4807, 4808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 5073, τόµ. Ζ’, σ. 5129, 5132.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5351.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5515, 5516, 5517,
5522, 5527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάσχεση του κύµατος των µεταναστών από
την Τουρκία. τόµ. Θ’, σ. 11.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 183, 184,
189, 194.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1408, 1409, 1410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1469.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 400.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οι-

κονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2741.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3568.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3755, 3765.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4104.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις χιονοπτώσεις του περασµένου Δεκεµβρίου και Ιανουαρίου, αγροτών και κτηνοτρόφων του Νοµού Πιερίας. τόµ. Ζ’, σ. 5539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 593.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 440, 444, 451, 452, 494, 501, 509.
Οµιλία του επί προσωπικού του θέµατος. τόµ. Α’, σ. 452.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη λήψη µέτρων προστασίας των ανέργων κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας να παραχωρήσει έκταση στη θέση «Ψαλίδη» Αµαρουσίου µε το σύστηµα της αντιπαροχής κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
560, 561.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5656-5659, 5706, 5707, 45708, 57115712, 5810, 5811, 58912, 5816-5818, 5819, 5820, 5821.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του τηλεοπτικού σταθµού «TEMPO» και του ραδιοφωνικού
σταθµού «PLANET», τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6371.
Οµιλία του για την 28η επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. τόµ. Θ’, σ. 303.
Ρ
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΑΔΑΜ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 253, 269, 288, 289, 290, 303, 306.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµό 733, ειδικό 52, σχετικά µε τη δυνατότητα του Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών
του για το χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι την
31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων. τόµ. Α’, σ. 308,
312.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 741 και ειδικό 57, η οποία αναφέρεται στα θέµατα του πετρελαίου. τόµ. Α’, σ. 312.
Οµιλία του στις τροπολογίες 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. τόµ. Α’, σ. 315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας,
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ.
707, 709, 713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 754.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διακοπή
παραλαβής βαµβακιού από τα εκκοκκιστήρια της Κεντρικής
Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ. 1388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2566-2567, 2686.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις νέες αυξήσεις στις τιµές των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. τόµ.
Δ’, σ. 3099.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που

αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Δ’, σ.
3305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3655, 3656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο του παράνοµου τζόγου
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3989.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4068.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5417, 5433, 5434.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5469, 5483.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο αναφερόµενα στο υπό διαµόρφωση νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. τόµ.
Ζ’, σ. 5535.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. τόµ. Η’, σ. 6447, 6454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 109, 131,
139, 151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 690, 704-705, 725.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καταθέσει
στη Βουλή το σχέδιο νόµου κατά της διαπλοκής. τόµ. Α’, σ.
123, 124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων για τη δίωξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για το κτηµατολόγιο. τόµ. Α’, σ. 124, 125.
Αποδοχή της παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη και διορισµός του στη θέση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
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Οµιλία του για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1492.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. τόµ. Β’, σ. 1502, 1503, 1504, 1511, 1512, 1513,
1514, 1515, 1516.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 1899-1903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2363-2371, 2383,
2387, 2442, 2448, 2455, τόµ. Δ’, σ. 2643.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµικών και Οικονοµικών για τις απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’,
σ. 2454.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τη δηµιουργία θέσεων δηµοσιογράφου στη διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. τόµ. Γ’, σ. 2455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2615-2618.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3918, 3924, 3928, 3933,
3934.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 4991, 4995-4999, 5003-5004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6531, 6532, 6583-6587,
6609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 575-578, 580, 581,
583, 584, 609, 610, 613, 614, 615.
Σ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τον ορισµό ατοµικού πλαφόν στην έκταση και στην παραγωγή του βαµβακιού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ.
4723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6513-6515, 6598, 6611,
6768, 6776.
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 140,
145. 150.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 179, 188,
189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία

της Γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ», τη χρηµατοδότησή της από την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 418.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 538, 548,
551.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1171,
1186, 1196, 1229, 1230, 1231, 1235, 1266, 1267, 1271,
1273, 1276, 1362.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο συζήτησης των δευτερολογιών, επί της αρχής και των
άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1194,
1196, 1197.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1340, 1343, 1349.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Β’, σ.
1539, 1541.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1737, 1748.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. τόµ. Γ’, σ. 19821984, 1989, 1990, 1991.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ’, σ. 2015, 2022.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3428.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των δράσεων που περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα «ανταγωνιστικότητα 2000-2006 και χρηµατοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης». τόµ. Ε’,
σ. 3641, 3642.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3816, 3817, 3824.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3958-3960, 3965.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4249-4251, 4255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4339, 4340.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την λειτουργία της Βουλής και των συνεδριάσεων των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4662.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4662, 4670, 4679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς. τόµ. ΣΤ’, σ. 4757.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Ζ’, σ. 5320, 5327, 5328.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5591, 5598.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5762, 5770, 5772.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις των
αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’,
σ. 6208, 6209, 6210, 6217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες αναγκαστικής µετάταξης υπαλλήλων που υπηρετούν
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. Η’, σ. 6638.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. τόµ.
Θ’, σ. 89, 90, 96, 97, 98.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’,
σ. 765, 766, 772, 773, 789, 790, 797, 808, 811, 815, 817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1445,
1446, 1451, 1477, 1485, 1489, 1498-1499, 1501, 1524,
1528, 1532-1534, 1536, 1537.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2614.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 4136,
4149.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.
τόµ. Η’, σ. 5946, 5956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της Μαραθώνιας Διαδροµής. τόµ. Ι’, σ. 1175.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 636.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο συζήτησης των δευτερολογιών, επί της αρχής και των
άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ.Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1196,
1197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή «Στενών» του ποταµού
Νέστου, από την κατασκευή έργων του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ). τόµ. Β’, σ. 1321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος, την οικονοµική ενίσχυση για την εφαρµογή της
µεθόδου της τεκνοποίησης µε εξωσωµατική γονιµοποίηση
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1998.

Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2702.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
θα συζητηθούν χωριστά τα άρθρα 4 και 5 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2997,
2998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3243.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3562, 3563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για ενίσχυση των πασχόντων από τη νόσο
Alzheimer. τόµ. Ε’, σ. 3832.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των άρθρων 64 και 107 του Κανονισµού της
Βουλής, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε’, σ. 3987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη στο Δηµόσιο των επιτυχόντων, αλλά µη προσληφθέντων
του γραπτού διαγωνισµού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), τον Φεβρουάριο του 1998. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των πρόωρων αγροτικών συντάξεων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία σιτοπαραγωγών
του Νοµού Ξάνθης. τόµ. Η’, σ. 6120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
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Η’, σ. 6154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6408.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον
χρόνο συζήτησης των Βουλευτών. τόµ. Η’, σ. 6411, 6412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6562, 6563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1155.
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αποκλείσει µε
νοµοθετική ρύθµιση τη συµµετοχή υπεράκτιων εταιρειών σε
δηµόσια έργα, κρατικές προµήθειες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1024,
1025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την
πρόσφατη βροχόπτωση, την αδυναµία στη λειτουργία του
κρατικού µηχανισµού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1285, 1286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη µείωση
του κόστους της αγροτικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση
των καλλιεργειών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1487, 1488.
Οµιλία του προ Ηµερησίας Διατάξεως µε θέµα: « Ο παρατεινόµενος πόλεµος στο Αφγανιστάν και η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης». τόµ. Γ’, σ. 1751-1754, 1763-1765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα αγροτικά
προϊόντα, τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2169, 2170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2789-2793.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η πορεία της προετοιµασίας διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004». τόµ. Δ’, σ. 3192, 3209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ελέγχου του παράνοµου τζόγου κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3717, 3718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την λήψη των αναγκαίων µέτρων για την πάταξη
της διαφθοράς στη Δηµόσια Διοίκηση, την καλύτερη λειτουργία της κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3799, 3800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την αναφορά του Πρωθυπουργού για δυνάµεις

πολιτικής εκτροπής κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4092, 4093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού ως ανεξάρτητη αρχή,
τη θέσπιση ανώτατου ορίου ανάληψης δηµοσίων προµηθειών από εταιρείες οµίλους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4094, 4095,
4096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4420-4423, 4427, 4429, 4430, 4432, 4435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τη λήψη µέτρων πάταξης του φαινοµένου της
διαφθοράς στο Δηµόσιο Τοµέα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4982, 4983.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Αλλαγή του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της
απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5082-5085, 5096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε την καθυστέρηση ψήφισης των εκτελεστικών του
Συντάγµατος Νόµων. τόµ. Ζ’, σ. 5174, 5175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία
«Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ. Ζ’,
σ. 5572, 5573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για τη διάλυση
του µηχανισµού παρακολούθησης και υπονόµευσης του
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος που δρουν στα Σώµατα Ασφαλείας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5574, 5575.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας και οι επιπτώσεις της».
τόµ. Ζ’, σ. 5827-5830, 5844-5846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6524-6527.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1590, 1608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την θετική
σκοπιµότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της ηπειρωτικής
Ελλάδας µε τα νησιά του Αιγαίου µέσω των λιµανιών της
Εύβοιας. τόµ. Ζ’, σ. 5177, 5178.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου. τόµ. Ζ’, σ. 5731, 5732, 5733-5735,
5741, 5742, 5743.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 642.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος και στους δύο συζύγους, του πολυτεκνικού επιδόµατος στις πολύτεκνες µητέρες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1490.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
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Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2141, 2144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο οδόστρωµα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2382.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’,
σ. 2450, 2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3039, 3044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3129, 3247.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου για ενοποίηση των στρατιωτικών νοσοκοµείων και την
υπαγωγή τους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ). τόµ. Ε’,
σ. 4126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία
«Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών». τόµ. Ζ’,
σ. 5572.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
(διά του Υπουργού Εξωτερικών), σχετικά µε την ενηµέρωση
της Εθνικής Αντιπροσωπείας για την πορεία της χώρας µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’, σ. 5936.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) του 1998, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. τόµ. Η’, σ.
6051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6580, 6600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 569, 606.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 734.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 1010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1023.
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης του ποταµού Ευρώτα
κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4793.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη.
τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2786-2789.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3573-3575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
των έργων υποδοµής της νήσου Κρήτης, στο Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Ε’, σ. 3903, 3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ.
ΣΤ’, σ. 5069-5072.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Αλλαγή του εκλογικού συστήµατος και ψήφιση της
απλής αναλογικής». τόµ. Ζ’, σ. 5094-5096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει τον «Συνήγορο του παιδιού» κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5281.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5347, 5351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος.Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6036-6039, 6045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 897-901.
Οµιλία του στο µνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής κατάθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πο-

208
λιτείες Αµερικής. τόµ. Ι’, σ. 920.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1405-1408, 1409, 1413, 1414, 1415.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 144,
145.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου. τόµ. Α’, σ. 181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της τροποποιηµένης Σύµβασης σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δορυφορικών Επικοινωνιών «EUTELSAT». τόµ. Β’, σ. 918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 962, 1002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1628, τόµ. Γ’, σ. 1671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση πληρωµής της προκαταβολής στους ελαιοπαραγωγούς για τις επιδοτήσεις της εσοδείας του 2000 κ.λπ. τόµ.
Γ’, σ. 1659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των διοικητικών προβληµάτων του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις από τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3058.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το νέο Νοσοκοµείο Λήµνου.
τόµ. Ε’, σ. 3778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της διοίκησης της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισµών Ελλάδας (ΠΑΣΕΓΕΣ) να επιβαρύνει µε
τα έξοδα διαχείρισης των επιδοτήσεων, τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τη διαδοχική ασφάλιση των αγροτών. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4761.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανάπτυξη των
νησιών του Αιγαίου. τόµ. Ζ’, σ. 5737-5738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα. τόµ. Η’, σ. 6121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εφαρµογή του άρθρου
8 της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την καταπολέµηση του εγκλήµατος ιδιαίτερα

της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και της παράνοµης µετανάστευσης». τόµ. Η’, σ. 6646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής σχέσης µεταξύ των µερών
της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού, αφ’ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών-µελών, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συµφωνίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας, εταιρικής σχέσης
και της Εσωτερικής Συµφωνίας για τη χρηµατοδότηση και
τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο
του χρηµατοδοτικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης καθώς και της Τελικής Πράξης». τόµ. Η’, σ.
6700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 17, 31, 41,
47, 48, 50, 63, 65, 67, 73, 74, 77.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 566-568, 590, 612,
626, 645.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 997, 1012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1433,
1482, 1488, 1495, 1517, 1531.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κίνητρα
για τις συγχωνεύσεις των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγµάτων.
τόµ. Β’, σ. 1384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του Υπ. Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τον αποκλεισµό των πολυτέκνων από το διαγωνισµό για την πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
στα νοσοκοµεία κ.λπ.. τόµ. Ε’, σ. 3370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των αδειών άσκησης επαγγέλµατος στους αποφοίτους βοηθούς νοσηλευτές του έτους 2001 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6589-6590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέ-
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ρηση καταβολής των δαπανών για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 244.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ.
Α’, σ. 62.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ευγ. Xαϊτίδη. τόµ. Α’, σ. 64.
Οµιλία του στην αίτηση Εισαγγελικής Αρχής για άρση της
ασυλίας του. τόµ. Α’, σ. 248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας,
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 668, 677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2717.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Δ’, σ.
3307.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3734.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3991.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4060.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4278.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5581, 5595.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. τόµ. Η’, σ. 6184.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 6468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 494, 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 681, 700-701, 718,

719, 734, 735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1439,
1450.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ευγ. Xαϊτίδη. τόµ. Α’, σ. 63.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων µετά τη διαπίστωση παραβάσεων στον κανονισµό
2078/92 που αφορά τις αγραναπαύσεις. τόµ. Α’, σ. 166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της κρατικής
Βιοµηχανίας Ξυλείας Καλαµπάκας. τόµ. Α’, σ. 526.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1173,
1174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των στρατοπέδων από το Γουδί, την απόδοση του
χώρου στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για τη δηµιουργία Πάρκου υψηλού Πρασίνου. τόµ. Β’, σ. 1248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης ως προς το εργασιακό καθεστώς και την ασφάλιση των καθαριστριών των δηµοσίων σχολείων. τόµ.
Β’, σ. 1288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εφαρµόσει στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας τις διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής νοµοθεσίας, που ισχύει για τους δηµόσιους υπαλλήλους. τόµ. Β’,
σ. 1525.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Β’, σ.
1537, 1539, 1546.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και βιβλία στα σχολεία του Δήµου
Περιστερίου. τόµ. Β’, σ. 1556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
Μνηµείου της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. τόµ. Γ’, σ. 1691.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Ν. Γκατζή και Β. Κεδίκογλου. τόµ. Γ’, σ. 1841, 1869.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1921.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-
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βέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. τόµ. Γ’, σ. 1984.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2073-2075,
2105.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2121, 2122,
2124, 2142, 2143.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
καθαριότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2677.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3072, 3073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3126-3128, 3242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3264, 3265.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 3282.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δηµόσιας Τάξης: «Για την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής
χρήσης και εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και αντικειµένων του Υπ. Δηµόσιας Τάξης». τόµ.
Ε’, σ. 3381.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3426, 3435, 3436.
Οµιλία του για τις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών Λ. Γρηγοράκου, Π. Καµµένου, Δ. Κρεµαστινού, Θ. Πάγκαλου, Σ.
Παπαδόπουλου, Κ. Τασούλα, Γ. Τσούρνου. τόµ. Ε’, σ.
3451.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3521, 3522-3524.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώη
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναφερόµενες στις δραστηριότητες του Κουρδικού Κόµµατος Ρ.Κ.Κ.
τόµ. Ε’, σ. 3790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας. τόµ. Ε’, σ. 3839.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυ-

βέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραλαβή από τον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, όλων των αιτήσεων για αποζηµιώσεις των πληγέντων
από την πρόσφατη κακοκαιρία αγροτών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4178, 4179, 4205.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη χαρτοβιοµηχανία
«SOFTEX». τόµ. ΣΤ’, σ. 4252.
Οµιλία του επί των αιτήσεων Εισαγγελικών Αρχών για άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να µην απολυθούν οι συµβασιούχοι υπάλληλοι του δηµοσίου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. τόµ. ΣΤ’, σ. 4638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του
άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής
Υπηρεσίας
(Σύµβαση
EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήµατος της εν λόγω Σύµβασης». τόµ. ΣΤ’, σ. 4640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους απολυµένους της επιχείρησης
«ΜΙΝΙΟΝ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά-ΠεράµατοςΣαλαµίνας. τόµ. ΣΤ’, σ. 5016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αυξήσεις
των εισιτηρίων στα επιβατικά ακτοπλοϊκά πλοία κ.λπ. τόµ.
Ζ’, σ. 5141.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις θέσεις του
Υπουργείου στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά
τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου από τον Έλληνα πρέσβη
στην Αυστραλία κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις αγροτών του Νοµού Τρικάλων, την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή της Φαρκαδόνας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5664-5666, 5711, 5814.
Οµιλία του σε αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών Ι.
Βαθειά, Γ. Λιάνη και Γ. Παπαγεωργίου. τόµ. Ζ’, σ. 5676.
Οµιλία του επί διαδικαστικού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστη-
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ριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6025, 6044, 6045, 6074, 6082, 6094, 6105, 6108,
6109, 6113, 6134, 6135, 6158, 6164, 6168.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το πως
θα συζητηθούν τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Η’, σ.
6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6533, 6610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». τόµ. Η’, σ. 6672, 6675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή σπιτιών στην περιοχή της Φαρκαδόνας του Νοµού
Τρικάλων για τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων από
τον Πόντο κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 61.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 414, 430, 434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’,
σ. 782-784, 798, 806, 807, 813, 814, 818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για αναδροµική εφαρµογή της απόφασης
που άλλαξε τα κριτήρια των επιδοτούµενων ποσοτήτων ελαιολάδου. τόµ. Ι’, σ. 828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 905-907.
Οµιλία του στο µνηµόσυνο για την επέτειο της τροµοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. τόµ. Ι’, σ. 920.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 1004, 1007, 1013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1164, 1165, 1166, 1167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1272-1273, 1287, 1360.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Γεωργίας για την
αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά
του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. τόµ. Ι’,
σ. 1397.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρή-

σεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1538.
ΣΜΥΡΛΗΣ-ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2357, 2386, 2402,
2426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6544.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 40, 41.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
335, 344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3166, 3184, 3250, 3332, 3339.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση του
Οργανισµού του Νοσοκοµείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» στη
Θεσσαλονίκη, για την εγκατάσταση Πανεπιστηµιακών Κλινικών. τόµ. Ζ’, σ. 5204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6380-6383.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο συζήτησης των Βουλευτών. τόµ. Η’, σ. 6411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1050-1051.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσι-

212
µη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 11591161, 1211, 1231, 1252, 1254, 1267, 1275, 1278, 1597.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το χρόνο συζήτησης των υπολοίπων άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες
διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1459.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Σεισµολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου της
Πάτρας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 108, 126,
130, 138, 139, 144, 150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 274, 275, 276, 296, 305-307, 319, 326328, 345, 350, 352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 445.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων απο το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6054.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες της προµήθειας 24 επιθετικών ελικοπτέρων
(APPACHE) κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1619.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αµυντική οργάνωση της Ευρώπης. τόµ. Γ’, σ. 2180, 2191.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2211, 2224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2959, 2971-2972, 2989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τουρκικές
διεκδικήσεις στoν εναέριο χώρο του Αιγαίου. τόµ. Ε’, σ.
3372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πρόσφατες κρίσεις στο Πολεµικό Ναυτικό, την παραίτηση του Αρχηγού κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις τουρκικές
παραβιάσεις στο Αιγαίο. τόµ. Η’, σ. 6373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών
στρατευσίµων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 16, 32, 40,
46, 47, 51, 62, 64, 67, 73, 76.
ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 30, 31, 32,
49, 50, 51, 60, 61, 71, 76, 102, 105, 111, 114.
Αποδοχή παραιτήσεώς της από τη θέση του Υφυπουργού
Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ.
728.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο διακίνησής τους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2885.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5555.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 911.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1105, 1128, 1134.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
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και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1463.
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 44, 71, 101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 259.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµό 733, ειδικό 52, σχετικά µε τη δυνατότητα του Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών
του για το χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι την
31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων. τόµ. Α’, σ. 310.
Οµιλία του στις τροπολογίες 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. τόµ. Α’, σ. 316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 385, 409, 447, 504.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας,
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ.
702, 712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 742, 767.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1176,
1225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1407, 1425, 1600, 1607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1634, τόµ. Γ’, σ. 1674.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1890, 1906.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1941.

Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2087, 2096.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2135, 2136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2948, 2969, 2981, 2993, 2997,
2998, 3008, 3022, 3023, 3035, 3036, 3040, 3041.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
συζητηθούν χωριστά τα άρθρα 4 και 5 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3135, 3168,3334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988)
και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000)
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5120.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5420, 5421, 5432, 5434.
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Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµός στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος». τόµ. Ζ’, σ.
5884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6059, 6071, 6089, 6100, 6101, 6155, 6165, 6168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6316, 6333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6587, 6621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 508, 521, 526, 539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 573, 629, 645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 687, 702-703, 724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 895, 896, 916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1276, 1359.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού
Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υ-

πουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας για τη συµµετοχή ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). γ) «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». δ) «Κύρωση
του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». ε) «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής
Διαδικασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ.
1299.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 48, 49.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 142.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 395, 408, 454, 507, 513.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Α’, σ.
776, 777.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ), των χρεωστούµενων από το κράτος 127 δισεκατοµµυρίων δραχµών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 994.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει στη Γερµανία για θέµατα ασφαλιστικού περιεχοµένου και τη χορήγηση συντάξεων για τους Έλληνες
που εργάστηκαν εκεί. τόµ. Β’, σ. 1133, 1134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης της αυθαιρεσίας των εργοδοτών κ.λπ.
τόµ. Β’, σ. 1249.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη θέσης ιατρού συµβεβληµένου µε το ‘Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του Δήµου Αυλώνος. τόµ. Β’, σ. 1554.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’, σ. 2043,
2054, 2056, 2060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών του ΙΚΑ, την επίλυση των
προβληµάτων τους κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2205, 2206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2408, 2410, 2425,
2455.
Οµιλία του στην τροπολογία αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά µε το επίδοµα των
60.000 δρχ. τόµ. Γ’, σ. 2455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
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της Κυβέρνησης για την καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3229,
3230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτηση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Δ’, σ. 3267, 3268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς των ασφαλίστρων που κατέβαλαν αγρότες
στο ΙΚΑ για την αύξηση της αγροτικής τους σύνταξης κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3399, 3400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης
στους ανέργους του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3403,
3404.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υποχρεωτική κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού για µητέρες ασφαλισµένες στο Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). τόµ. Ε’, σ. 3444.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ύπαρξη κυκλώµατος αλλοδαπών που διακινούν παράνοµα φάρµακα νοσοκοµειακά σε γειτονικές χώρες. τόµ. Ε’, σ. 3445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόδοση
στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οφειλόµενα από τη συµµετοχή
του κράτους στην τριµερή χρηµατοδότηση κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3586, 3589.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην επιχείρηση «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζόµενων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3618, 3619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την χορήγηση του εξωιδρυµατικού επιδόµατος σε όλους τους παραπληγικούς κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3706, 3707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για πληρωµή των ιατρικών εξετάσεων των
ασφαλισµένων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3803, 3804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ασφάλιση στο ‘Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων των µερικώς απασχολουµένων στην επιχείρηση «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-DIA». τόµ. Ε’, σ. 3805, 3806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης εγγραφής στο Ταµείο Επαγγελµατιών και
Βιοτεχνών Ελλάδος, Επαγγελµατιών που ασκούν επάγγελµα σε κωµοπόλεις, σε χωριά, µε πληθυσµό κάτω των 2000
κατοίκων κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4048, 4049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη σύναψη
συµβάσεων µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων και των κέντρων αποθεραπείας ατόµων µε ειδικές ανάγκες. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4272, 4273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τη διαδοχική ασφάλιση των αγροτών. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4761, 4762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλαγή
από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), των µικροϊδιοκτητών ενοικιαζόµενων δωµατίων. τόµ. ΣΤ’, σ. 4971,
4972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επαναφέρει το δικαίωµα εν χηρεία γυναικών να λαµβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη λόγω θανάτου
του συζύγου τους δια βίου ανεξαρτήτου ηλικίας. τόµ. ΣΤ’, σ.
4983, 4984.

Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 5005, 5006, 5008, 5009.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την ανεργία, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις συντάξεις του ΟΓΑ.
τόµ. Ζ’, σ. 5290, 5291, 5296.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα ασφάλισης των απασχολούµενων στα αλιευτικά σκάφη αλιεργατών, µε µειωµένο αριθµό ηµερών εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση αποκατάστασης των ασφαλισµένων του Ταµείου Εµπόρων,
Βιοτεχνών Ελλάδος της περιοχής Σητείας που έπεσαν θύµατα κατάχρησης των εισφορών τους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. τόµ. Ζ’, σ. 5719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η’, σ. 6374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6536-6539, 6601, 6604,
6626, 6629, 6768, 6773-6775, 6777, 6780, 6782, 6783.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 982 και ειδικό 88. τόµ. Η’, σ. 6778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, την ταχύτερη απονοµή των
συντάξεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 59, 60.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.
τόµ. Θ’, σ. 148, 149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 588, 592, 593,
607, 617, 637-639, 641, 642, 643, 646, 669.
ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 405, 409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 744, τόµ. Β’, σ. 972, 981.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1330, 1331, 1345, 1349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1471.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της
σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. τόµ. Β’, σ. 1498, 1510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδότησης ελαιολάδου. τόµ. Γ’, σ. 1721.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1892, 1906.
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Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’, σ. 2057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2378, 2387, 2438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3502.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3812, 3823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
προβληµάτων του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. Η’, σ. 5939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 631, 646.
Οµιλία του στον πρόταση νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών».
τόµ. Θ’, σ. 660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 753, 754.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς». τόµ. Α’, σ. 472,
473.
Οµιλία του σε επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό δια
του Υπ. Δικαιοσύνης, σχετικά µε την κυβερνητική συµπεριφορά έναντι του θεσµού της Δικαιοσύνης. τόµ. Α’, σ. 570574, 582, 583, 584, 586.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Η’, σ. 6485.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 294, 301.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 725 και ειδικό 50 του Υπ. Γεωργίας για έναν συνεταιρισµό. τόµ. Α’, σ.
313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 975, 1008, 1012.

Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη διαδικασία καταβολής και τον προσδιορισµό της επιδότησης για το
ελαιόλαδο εσοδείας 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1688.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
µόνιµη στελέχωση µε ειδικευµένο προσωπικό, των Ειδικών
σχολείων, στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Γ’, σ. 1776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2547-2550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3253.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την υποχρεωτική κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού για µητέρες ασφαλισµένες στο Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). τόµ. Ε’, σ. 3444.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση µονάδας
κάθαρσης τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Ε’, σ. 4125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6392.
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6551.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Γεωργίας για την
αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά
του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. τόµ. Ι’,
σ. 1391.
ΣΤΡΙΦΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να αποσύρει τα κεφάλαια των Ασφαλιστικών Ταµείων που έχουν επενδυθεί στο χρηµατιστήριο κ.λπ..
τόµ. Α’, σ. 57.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του κανονισµού για την επιδότηση του βαµβακιού. τόµ. Α’,
σ. 326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του εισοδήµατος των σταφιδοπαραγωγών
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε τη λήψη µέτρων ώστε να ανακληθεί η απόφαση εκχώρησης του κτιρίου του Ξενώνα της Εστίας Ναυτικών στην «ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 523.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ), των χρωστούµενων από το κράτος 127 δισεκατοµµυρίων δραχµών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σχολείων της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ.
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1029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να αποζηµιώσει τους ελαιοπαραγωγούς της Λευκάδας, για τις καταστροφές που υπέστησαν από την παρατεταµένη ξηρασία. τόµ. Β’, σ. 1488.
Οµιλία του για την επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. Β’, σ.
1494.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Β’, σ.
1527, 1542, 1543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
της επιδότησης στους πορτοκαλοπαραγωγούς του Νοµού
Άρτας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επιδοτήσει όλη την παραχθείσα ποσότητα βαµβακιού. τόµ. Γ’, σ. 2465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές που προκλήθηκαν στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή από
την πρόσφατη κακοκαιρία, την καταβολή αποζηµιώσεων
στους πληγέντες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3054.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3418, 3431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους τοµατοπαραγωγούς του Νοµού Ηλείας. τόµ. Ε’, σ. 3711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ασφάλιση στο ‘Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων των µερικώς απασχολουµένων στην επιχείρηση «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-DIA». τόµ. Ε’, σ. 3806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ.
Ε’, σ. 3945.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν το 1ο και το 2ο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Άρτας. τόµ. Ε’, σ. 4098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων, το φόρο συνάφειας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4359.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4729, 4742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να επιδοτηθεί ολόκληρη η πραγµατική παραγωγή βαµβακιού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4985.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 4989, 5007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποµάκρυνση των µικροβιοτεχνών από την περιοχή του Μεταξουργείου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβάρυνση των παραγωγών µε τα έξοδα επεξεργασίας των στοιχείων του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης των επιδοτήσεων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων

Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών, την επίλυση των αιτηµάτων τους κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των παραγωγών οπωροκηπευτικών κ.λπ.
τόµ. Η’, σ. 6199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η’, σ. 6374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή της εισφοράς που πλήρωσαν στον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι βαµβακοπαραγωγοί.
τόµ. Η’, σ. 6441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την άρση της
πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών, την κατάργηση
του ν.330/1976 κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 12.
Οµιλία του για την 28η επέτειο αποκατάστασης της Δηµοκρατίας µετά την επτάχρονη δικτατορία. τόµ. Θ’, σ. 301.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 997, 1012.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχµής, για την ενίσχυση της εξωτερικής και παροικιακής πολιτικής του Υπουργείου. τόµ. Β’, σ.
1041, 1042.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εξαίρεση
της Θράκης ως έδρας Φιλοξενίας των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας.
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τόµ. Ι’, σ. 1115.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τους εκλογικούς καταλόγους. τόµ. Ι’, σ. 1405.
ΣΦΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 297, 301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 969, 1009, 1010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1589, 1590.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
για την «τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής. (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». τόµ. Γ’, σ. 2090.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2126, 2127,
2128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2562-2565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση
του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 912, 913, 915, 941, 946, 948.
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1599.
Οµιλία της σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε τη διαδικασία καταβολής και τον προσδιορισµό της επιδότησης για το
ελαιόλαδο εσοδείας 2000-2001 κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2441.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2610.
Οµιλία της σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

τόµ. Δ’, σ. 3172.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3656.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκµάθηση των ξένων γραµµάτων στα σχολεία, τη χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5142.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6378-6380.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον χρόνο συζήτησης των Βουλευτών. τόµ. Η’, σ. 6411, 6412.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6561.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1053, 1085.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». τόµ.
Ι’, σ. 1464. Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
331, 343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
διδακτικών βιβλίων στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο. τόµ. Β’, σ. 1323.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης προκειµένου να ολοκληρωθούν το συντοµότερο
οι διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών και αναπληρωτών
καθηγητών. τόµ. Β’, σ. 1359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3131, 3249.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3843, 3854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Διαπανεπιστηµιακού Κέντρου
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ).
τόµ. ΣΤ’, σ. 5015.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5218.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6393.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο και
την οργανωτική δοµή του ΔΙΚΑΤΣΑ. τόµ. Θ’, σ. 225, 235.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αθέτηση
των υποχρεώσεων της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(ΔΕΗ), για την προµήθεια στύλων από τους δασικούς συνεταιρισµούς του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Β’, σ. 807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1644.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1700, 1712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 2957, 2971.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3571.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3755, 3766.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση από το κράτος εκτάκτων καταστάσεων από φυσικά φαινόµενα. τόµ. Ε’, σ. 4104.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού
συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4733, 4743.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4798, 4805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5128.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε

θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών ορισµένων κατηγοριών στρατευσίµων,
ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατιών οπλιτών
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 25, 68.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. τόµ.
Θ’, σ. 83, 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Μεταφορά Συντελεστή
Δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων». τόµ. Θ’, σ. 356.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αλλαγή
του προϊσταµένου του τΤοµέα Εµπορίας Πελατών Περιφερείας Νήσων, της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1388.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 971, 1008, 1012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1643.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τους λόγους απόρριψης από την Επιτροπή του Υπουργείου της αιτήσεως για τη
σύσταση Πανεπιστηµίου στο Νοµό Πέλλας. τόµ. Γ’, σ.
1781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των επιδοτήσεων στους ροδακινοπαραγωγούς. τόµ. Γ’, σ.
1881, 1882.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. τόµ. Γ’, σ. 1976,
1981, 1987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2712.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την ύπαρξη κυκλώµατος αλλοδαπών που διακινούν παράνοµα φάρµακα νοσοκοµειακά σε γειτονικές χώρες. τόµ. Ε’, σ. 3445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της κρατικής επιχορήγησης προς τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3805.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3949, 3961, 3962.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4069.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της Κυ-
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νηγετικής Συνοµοσπονδίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4660.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5579, 5596.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5759, 5768.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το πως
θα συζητηθούν τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. τόµ. Η’, σ.
6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6096, 6146.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις των
αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’,
σ. 6201, 6211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 572, 604, 632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 752.
ΤΖΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην
Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1463, 1465-1467, 1590.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών Οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4438.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως νόµου σχετικά µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής και εκλογικού

συστήµατος για την εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4732, 4742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 5054,
5074, τόµ. Ζ’, σ. 5105-5108, 5147, 5148, 5149, 5150,
5152, 5165, 5236, 5250, 5252, 5254.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5646-5648, 5698-5699.
Οµιλία του επί διαδικαστικού στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: «Περιορισµοί στη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1064-1066, 1069-1098, 1130.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέα στη Β’ Σύνοδο της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 6.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάνοιξη
ορυχείου της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Μακροπηγή Κοζάνης τη µετεγκατάσταση του οικισµού σε άλλη
περιοχή κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή υδροηλεκτρικής µονάδας στη θέση Τέµενος του ποταµού Νέστου από ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ.
700, 710.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1118, 1119.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες που τηρήθηκαν για τις αποσπάσεις εργαζοµένων του Α’ Γενικού
Νοσοκοµείου «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’,
σ. 1131.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών Γ. Λιάνη και Κ. Σπηλιόπουλου. τόµ. Β’, σ. 1158.
Οµιλία του σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την ανάκληση των παράνοµων απολύσεων εργαζοµένων
στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1324.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1343.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Β’, σ.
1528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
των καταστηµάτων του καταναλωτικού συνεταιρισµού «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2210.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». τόµ.
Γ’, σ. 2325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για το θεσµικό καθεστώς της
δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου». τόµ. Γ’, σ. 2343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2542-2547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της συνεταιριστικής γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ».
τόµ. Δ’, σ. 3098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ’, σ. 3224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση ποσοστών από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγροτοκτηνοτρόφοι, για την εξόφληση δανείων προς την ΑΤΕ
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3373.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3419-3421, 3432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3482-3485, 3504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Ε’, σ.
3750.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3763, 3764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η
εταιρεία «Μεταλλευτική Θράκη Α.Ε.» για τα χρυσωρυχεία
των Σαπών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3982, 4011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκµίσθωση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης έκτασης στο
Νοµό Κιλκίς για την εξόρυξη χρυσού. τόµ. ΣΤ’, σ. 4222.
Οµιλία του επί των αιτήσεων Εισαγγελικών Αρχών για άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4442.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής,
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Στ. Δαϊλάκη και Δ.
Τσιόγκα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4975.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 4993, 5008.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
της Διοίκησης της Ολυµπιακής Αεροπορίας να περικόψει
δροµολόγια από το αεροδρόµιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προς Ευρωπαϊκές πόλεις και ελληνικά νησιά. τόµ. Ζ’, σ. 5209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανάκληση της άδειας συνέχισης των εργασιών εξόρυξης µεταλλευµάτων από την επιχείρηση TVX GOLD στην κοινότητα
Στρατονίκης Χαλκιδικής. τόµ. Ζ’, σ. 5269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5401-5403, 5422, 5428, 5434.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5498, 5519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος της µείωσης της στάθµης των υδάτων της Λίµνης Δοϊράνης. τόµ.
Ζ’, σ. 5541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση αποθηκών καυσίµων στην περιοχή της λιµνοθάλασσας Βάσοβα του Νοµού Καβάλας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απολύσεις
συνδικαλιστών ναυτικών της πορθµειακής γραµµής Καβάλας-Θάσου κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5751.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των εκτάκτων κτηνιάτρων κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της υδροδότησης στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. Η’, σ. 6128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των κοινοτικών επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους και δασεργάτες κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6515-6517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση αγροτών της
Θράκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 171, 182,
185, 187, 192, 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 207-209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 683-685, 701-702,
719-721, 733, 739.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας
καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της
Κυβέρνησης. τόµ. Ι’, σ. 992, 1011.
ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ.
Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
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ατύχηµα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαµίνας, τη
διερεύνηση της υπόθεσης και τον καταλογισµό των ευθυνών κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 808, 809.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 όλων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β’, σ. 812, 813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών για το 2001 στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β’, σ. 813, 814.
Οµιλία του σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
την ανάκληση των παράνοµων απολύσεων εργαζοµένων
στην εταιρεία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1324.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1907, 1908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων ΧΙΛΤΟΝ και ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
των καταστηµάτων του καταναλωτικού συνεταιρισµού «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ», την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2209, 2210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες στην
καθαριότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
στην αγορά πρωτοβάθµιου χειρωνακτικού δυναµικού, εξειδικευµένου, βοηθητικού κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3059-3060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους οικοδόµους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3377, 3378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων ώστε να συνεχιστεί η επιδότηση των απολυµένων από την Κλωστοϋφαντουργία «ΚΡΗΤΙΚΟΥ»
στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3416, 3417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των κανόνων ασφαλείας και πρόληψης των ατυχηµάτων στους χώρους εργασίας κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3589, 3590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
αιτηµάτων των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Πειραιά-Περάµατος-Σαλαµίνας. τόµ. Ε’, σ. 3839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σεισµοπαθών που διαµένουν
στις εργατικές κατοικίες του Αιγάλεω. τόµ. ΣΤ’, σ. 4758,
4759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους απολυµένους της επιχείρησης
«ΜΙΝΙΟΝ» κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4790, 4791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευστική ζώνη κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5877,
5878.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στο Νοµό Σερρών. τόµ. Η’, σ.

6486, 6487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη των
αναγκαίων µέτρων τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζοµένους στο έργο του Ολυµπιακού
Χωριού. τόµ. Θ’, σ. 324, 325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
εργατικά ατυχήµατα, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων από τον επαγγελµατικό
κίνδυνο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη µείωση της ανεργίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι’, σ. 1117, 1118.
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας να παραχωρήσει έκταση στη θέση «Ψαλίδη» Αµαρουσίου µε το σύστηµα της αντιπαροχής κ.λπ. τόµ. Α’, σ.
560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1193.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώη
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3594, 3605, 3606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3656-3657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4919, 4947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον κίνδυνο
µόλυνσης των πηγών του ποταµού Λούρου από την ανεξέλεγκτη λειτουργία της χωµατερής Λούρου των Ιωαννίνων.
τόµ. ΣΤ’, σ. 5019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος». τόµ. Ζ’, σ.
5885.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.
τόµ. Η’, σ. 5948.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 6466,
6477.
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων στην Κυβέρνηση
Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις πληµµύρες
της Αττικής. τόµ. Β’, σ. 1437, 1438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να ρυθµίσει νοµοθετικά την οριοθέτηση
χειµάρρων και ρεµάτων καθώς και τη δόµηση γύρω από
αυτά. τόµ. Β’, σ. 1624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία
των αντιπληµµυρικών έργων στο Θριάσιο Πεδίο. τόµ. Γ’, σ.
1660.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
απαραίτητων µέτρων, για την προστασία από τη διάβρωση
των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου. τόµ. Γ’, σ. 1966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου για την αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων υδροφορέων του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Γ’, σ.
1970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα στο οδόστρωµα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας κ.λπ.
τόµ. Γ’, σ. 2171, 2172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση των αντιπληµµυρικών έργων στην Ανατολική Αττική.
τόµ. Γ’, σ. 2396, 2397, 2398.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα δηµόσια έργα.
τόµ. Γ’, σ. 2473-2477, 2483-2486, 2487, 2488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη δροµολόγηση κατασκευής των αντιπληµµυρικών έργων στην Πάτρα,
τη διευθέτηση του χειµάρρου Διακονιάρη κ.λπ. τόµ. Δ’, σ.
3100, 3101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου ολοκλήρωσης του εθνικού δρόµου Τριπόλεως-Καλαµάτας. τόµ. Δ’, σ. 3301, 3302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων υπαλλήλων του Ταµείου Εθνικής
Οδοποιίας (ΤΕΟ). τόµ. Ε’, σ. 3414, 3415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κατασκευής του οδικού άξονα Σπάρτης Γυθείου.
τόµ. Ε’, σ. 3592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µαταίωση
της κατασκευής µεγάλων οδικών έργων, για την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3615,
3616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των κατοίκων του 1ου Συγκροτήµατος Πολυκατοικιών στο Αιγάλεω. τόµ. Ε’, σ. 3724,
3725.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3845, 3846,
3855, 3857.
Οµιλία του σε επίκαιρη σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κατασκευής του οδικού άξονα Λεύκτρου-Σπάρτης. τόµ. Ε’, σ.
3945, 3946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου παράκαµψης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 4269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ’, σ. 4270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων κατασκευής των ανισόπεδων
κόµβων στη Δυτική Αττική κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4726, 4727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τον
ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4973, 4974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη βελτίωση
των µεταλλικών γεφυρών στο εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5695, 5696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων αποπεράτωσης της Εγνατίας Οδού. τόµ.
Ζ’, σ. 5696, 5697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ύψος της
τιµής των διοδίων στην Αττική οδό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατα-

σκευή των συµπληρωµατικών έργων στο Φράγµα Μπραµιανών Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη θεσµοθέτηση µέτρων για τον προσεισµικό έλεγχο των δηµοσίων κτιρίων και ιδιαίτερα των σχολείων. τόµ. Η’, σ. 6129, 6130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις καταστροφές στο Νέο Φάληρο και το Μοσχάτο από την πρόσφατη
καταιγίδα, την αποζηµίωση των πληγέντων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ.
163, 165, 166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την πρόσφατη θεοµηνία στο Λεκανοπέδιο, την υλοποίηση του προγράµµατος αντιπληµµυρικής προστασίας κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 163, 165, 166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας. τόµ. Ι’, σ.
826, 827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων λόγω της κατασκευής τερµατικού σταθµού του µετρό στη Νέα Σµύρνη.
τόµ. Ι’, σ. 1021, 1022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ελεύθερη
προσπέλαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στη
διάβαση της οδού Ιωνίας προς την πλατεία του Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πατήσια. τόµ. Ι’, σ. 1114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της Μαραθώνιας Διαδροµής. τόµ. Ι’, σ. 1175, 1176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο κ.λπ. τόµ. ι’, σ. 1022, 1023.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3113, 3114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6062.
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2674.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
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διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3564, 3565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 562-564, 589, 610,
624, 644.
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα του καπνού. τόµ. Α’, σ. 533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1192.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πώληση
των Ναυπηγείων. τόµ. Ζ’, σ. 5754.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 381, 437, 452, 498, 508, 512.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 754 και ειδικό 32, σχετικά µε την υποχρέωση του ελληνικού δηµοσίου έναντι των ελληνικών αεροµεταφορέων για καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας πολεµικών πράξεων ή τροµοκρατικών ενεργειών. τόµ. Α’, σ. 511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των λειτουργικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Α’, σ. 564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Λάρισας, την πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρακράτηση και εισφορά του Οργανισµού των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για τους βαµβακοπαραγω-γούς.
τόµ. Β’, σ. 1327.
Οµιλία του στη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά µε
την απόλυση των 500 εποχικών υπαλλήλων από την Ολυµπιακή Αεροπορία. τόµ. Β’, σ. 1443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την επίλυση των αιτηµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). τόµ. Γ’, σ. 1665.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου, αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Καθιέρωση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ.
1888, 1905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων ΧΙΛΤΟΝ και ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών Οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2663, 2664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τοποθέτη-

ση των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων στο Χρηµατιστήριο. τόµ. Δ’, σ. 3267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους οικοδόµους κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης
στους ανέργους του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε’, σ. 3403.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
της Μελέτης, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της µονάδας εκτροφής χοιροµητέρων της εταιρείας
HELLAS FARM στο Νοµό Τρικάλων. τόµ. Ε’, σ. 3911.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 4992, 5008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκ νέου
πώληση της χαρτοβιοµηχανίας SOFTEX, τη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
της επιχείρησης λευκολίθου ΒΙΟΜΑΓΝ στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας, την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6591-6593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Κύρωση της δι’ συναλλαγής των
ρηµατικών διακοινώσεων της 24ης και 27ης Απριλίου
2001, συναφθείσης Συµφωνίας για τη ρύθµιση ορισµένων
εκκρεµούντων θεµάτων σχετικών µε τα παραρτήµατα IV και
V της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη λειτουργία των σταθµών αναµετάδοσης στην Ελλάδα που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στης
20 Μαϊου 1996». τόµ. Η’, σ. 6750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή του νέου κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.
τόµ. Θ’, σ. 148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή φραγµάτων στο ποταµό Πηνειό, στις περιοχές Αµυγδαλέας, Γυρτώνης και Τερψιθέας του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Θ’, σ. 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας. τόµ. Θ’, σ. 246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζοµένους στο έργο του Ολυµπιακού
Χωριού. τόµ. Θ’, σ. 325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 480, 502, 517, 520,
525, 536, 549, 550, 554.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και λοιπές ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 554.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση ρυθµίσεων που αφορούν οµολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην
αλλοδαπή». τόµ. Θ’, σ. 554.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 888, 927, 938, 966, 979,
983.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ.
Ι’, σ. 996, 1011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα πρόσφατα
εργατικά ατυχήµατα, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων από τον επαγγελµατικό
κίνδυνο κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1024.
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών Οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 884-886, 926, 935, 936, 965,
983, 985, 987, 988.
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας:
«Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των
ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 35, 36, 37.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Ε.Π.) και θέση Μόνιµου Υπηρεσιακού Υφυπουργού
στο Υπουργείο Εξωτερικών». τόµ. Α’, σ. 643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποπεράτωση του νέου Νοσοκοµείου Σερρών και τη διασφάλιση
της απρόσκοπτης λειτουργίας της µονάδος τεχνητού νεφρού. τόµ. Β’, σ. 996.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την υποδοµή και τις
συνθήκες που επικρατούν στα λιµάνια της χώρας. τόµ. Β’,
σ. 1331, 1345, 1348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1632.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ. 53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση
της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.)».
τόµ. Γ’, σ. 1944.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εισφορά του δηµοσίου για την κύρια ασφάλιση του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Γ’, σ. 2032.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’, σ. 2058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υ-

πηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων στα αγροτικά προϊόντα κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3480-3482.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3572.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4073.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. τόµ. Ζ’, σ. 5311, 5324. 5325.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5364.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Για
την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 412, 414, 427, 429, 434.
ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απώλεια
κοινοτικών πόρων οι οποίοι προορίζονται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων. τόµ. Γ’, σ. 2400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
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τόµ. Δ’, σ. 2595.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης-άρδευσης της Θεσσαλίας. τόµ. Ε’, σ. 3855.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Βουλευτών». τόµ.
Η’, σ. 6146.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. τόµ. Η’, σ. 6449, 6455.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη διαχείριση γεωργικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. τόµ.
Θ’, σ. 84, 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών και
Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 142,
153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Βοιωτίας.
τόµ. Θ’, σ. 246.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ένταξη
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της κατασκευής οδικών
αξόνων στην περιοχή των Αγράφων Ευρυτανίας κ.λπ. τόµ.
E’, σ. 3881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1417, 1418, 1468.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3133, 3170.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δικαιοσύνης. τόµ. Δ’, σ. 3272,
3284.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πλήρωση των ελλείψεων σε βιβλία και καθηγητές στο Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου. τόµ. Δ’, σ. 3326.

Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης:
«Για την αντιµετώπιση της παράνοµης κατοχής χρήσης και
εµπορίας πυροβόλων όπλων και συναφών µηχανισµών και
αντικειµένων». τόµ. Ε’, σ. 3385.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής,
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Στ. Δαϊλάκη και Δ.
Τσιόγκα. τόµ. ΣΤ’, σ. 4975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1268-1269, 1287, 1292, 1358, 1359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1440.
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1421, 1473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2593.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικοδοµή της
πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ε. Παπαζώη
στην Οία Σαντορίνης. τόµ. Ε’, σ. 3595, 3606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3654-3655.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ε’, σ. 3732.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4076.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία
της χώρας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. Ε’, σ. 4134,
4148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων: «Εναρµόνιση του ν.
1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ’, σ. 4930.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5521, 5522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος». τόµ. Ζ’, σ.
5884.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αναβάθµιση του
περιβάλλοντος εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.
τόµ. Η’, σ. 5947, 5956, 5960.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. τόµ. Η’, σ. 6184.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. τόµ. Η’, σ. 6448.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και ποιότητος ζωής των πολιτών. τόµ. Η’, σ. 6469,
6478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας. τόµ. Ι’, σ.
827.
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων στην αγορά και τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης
του προβλήµατος. τόµ. Γ’, σ. 2000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2655, 2656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη λαθροµετανάστευση. τόµ. Θ’, σ.
58.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Εκλογή της ως Γραµµατέα στη Β’ Σύνοδο της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 5.
Διορισµός της στη θέση του Υφυπουργού Υγείας και
Πρόνοιας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες που τηρήθηκαν για τις αποσπάσεις εργαζοµένων του Α’ Γενικού
Νοσοκοµείου «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’,
σ. 1131, 1132.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποτυχία
της πολιτικής που ακολουθείται στο θέµα των ναρκωτικών
κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1879, 1880.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για ενίσχυση των πασχόντων από τη νόσο
Alzheimer. τόµ. Ε’, σ. 3832, 3833.
Οµιλία της σε ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας του Νοµού Σερρών µε οδηγούς. τόµ. Ε’, σ.
3865, 3867.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία της Αθήνας, την άµεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 4097.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων. τόµ. Ζ’, σ.
5536.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας: «Τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί
των ναρκωτικών ουσιών και κωδικοποίηση του συνόλου
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». τόµ. Ζ’, σ. 5563-

5666.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
υποκατάστατων στους εξαρτηµένους χρήστες ναρκωτικών
ουσιών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6463, 6464.
ΤΣΟΥΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς». τόµ. Α’, σ. 472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών Οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2661.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε’, σ. 3756, 3766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε την «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΣΤ’, σ. 5072, τόµ. Ζ’, σ. 5121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα αδειοδότησης των χώρων Υγειονοµικής Ταφής των Απορριµµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5307.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνηγόρου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σχετικά µε την «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος». τόµ. Ζ’, σ.
5880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 596.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προέγκριση εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή
της Καρυστίας του Νοµού Ευβοίας. τόµ. 323,, σ. 324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την Αµυντική Στρατηγική Αναθεώρησης των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α’, σ. 90, 91.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου αναφερόµενα σε αιτήµατα των αµερικανών
για µέτρα θωράκισης της αµερικανικής βάσης στη Σούδα
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 328.
Αποδοχή της παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 11681171, 1185, 1186, 1261, 1264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατάργη-
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ση του θεσµού των προγραµµατικών συµφωνιών, σε ότι αφορά την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων. τόµ. Γ’, σ.
1727, 1728.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1734, 1736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος των νησιωτικών περιοχών. τόµ. Γ’, σ. 1875, 1876.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. Γ’, σ. 2011-2015, 2020, 2023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαρροή
κλοφέν ή άλλης τοξικής ουσίας στο περιβάλλον µετά τις εκρήξεις στις εγκαταστάσεις της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε’, σ. 3617, 3618.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των δράσεων που περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα «ανταγωνιστικότητα 2000-2006 και χρηµατοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. τόµ. Ε’, σ.
3641, 3642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κατασκευή του έργου υδροδότησης
της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ.
Ε’, σ. 3800, 3801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφερόµενα στην πιθανή διαρροή κλοφέν,
κατά την πυρκαγιά στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στον Άγιο Δηµήτριο Κοζάνης. τόµ. Ε’, σ. 3801, 3803.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3813, 3816.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Ζ’, σ. 5184-5187, 5188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάσταση αποθηκών καυσίµων στην περιοχή της λιµνοθάλασσας Βάσοβα του Νοµού Καβάλας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5693, 5694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5873, 5874.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, για την πρόταση
αντισυνταγµατικότητας διατάξεων, σύµφωνα µε το άρθρο
100 παρ. 2 του Κανονισµού, του σχεδίου νόµου Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 761-765, 771, 772, 776, 778, 784, 785, 786, 787,
789, 790, 808, 809, 812, 814, 816, 817, 818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1442,
1446, 1448, 1451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόκλη-

ση σοβαρών προβληµάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο της νοτίου
Ελλάδας λόγω ανεπάρκειας των µονάδων παραγωγής. τόµ.
Ι’, σ. 1511, 1512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των παραγωγών και των επαγγελµατιών
πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. Ι’, σ. 1512, 1513.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης να αποσύρει τα κεφάλαια των Ασφαλιστικών Ταµείων που έχουν επενδυθεί στο χρηµατιστήριο κ.λπ.
τόµ. Α’, σ. 57, 58.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κ.
Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ’, σ. 2438, 2447.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκλογή του ως Γραµµατέα στη Β’ Σύνοδο της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 5.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας: «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.959/1979 «Περί
Ναυτικής Εταιρείας (ΦΕΚ 192 Α’) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». τόµ. Ε’, σ. 3503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1081, 1169.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόθεση
του Υπουργείου να συµπεριληφθεί η λίµνη της ΟλυµπίαςΚαϊάφα στις περιοχές τέλεσης Ολυµπιακών Αθληµάτων
κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 527, 528.
Αποδοχή παραιτήσεώς του από τη θέση του Υφυπουργού
Πολιτισµού στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη και διορισµός του
στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 728.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση των οφειλών προς τις Τράπεζες από παλαιά δάνεια «πανωτόκια».
τόµ. Β’, σ. 1113, 1114, 1115, 1122, 1123, 1124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος και στους δύο συζύγους, του πολυτεκνικού επιδόµατος στις πολύτεκνες µητέρες κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1490, 1491.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εισφορά του δηµοσίου για την κύρια ασφάλιση του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Γ’, σ. 2031, 2032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναπροσαρµογή των συντάξεων των Δικαστών κ.λπ. τόµ. Γ’, σ.
2398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την καταβολή των αντιστασιακών
συντάξεων. τόµ. Γ’, σ. 2467, 2468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολο-

229
γισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2691, 2692, 2771-2775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού για την πρόσληψη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας στο Λιµενικό Σώµα. τόµ. Δ’,
σ. 3227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση στην απόδοση τιµητικών συντάξεων στους καλλιτέχνες. τόµ. Δ’, σ. 3263, 3264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µη καταβολή της κρατικής επιχορήγησης προς τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3804,
3805.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4066-4068, 4081-4082, 4083, 4084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5425, 5426, 5434, 5435.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση µε
θέµα: «Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
οικονοµικό έτος 1999». τόµ. Ζ’, σ. 5512, 5513-5515,
5522, 5526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
συνταξιοδοτικών αιτηµάτων των ναυτεργατών κ.λπ. τόµ. Η’,
σ. 5937, 5938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6610, 6615, 6619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 497, 510-513, 518,
522, 523-524, 533, 544, 545, 546, 555.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Συµπλήρωση ρυθµίσεων που αφορούν οµολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην
αλλοδαπή». τόµ. Θ’, σ. 554.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες
τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών ΔΕΚΟ. τόµ. Β’, σ. 1299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των οφειλόµενων στους λεωφορειούχους του Νοµού Χαλκιδικής για τη µεταφορά των µαθητών στο σχολείο. τόµ. Β’,
σ. 1442.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1733, 1745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, συνερχοµένων 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 θεσπίσεων του προσωπικού ταξιδιωτικού εγγράφου».
τόµ. Γ’, σ. 1808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας. τόµ. Γ’, σ. 1999.

Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2144.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τον εξοπλισµό των
αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας µε το σύστηµα
της αυτοπροστασίας. τόµ. Γ’, σ. 2215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ρυθµίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων στους σιτοπαραγωγούς. τόµ. Δ’, σ. 3266.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα του ΕΟΤ.
τόµ. Ε’, σ. 3811, 3823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». τόµ. ΣΤ’, σ. 4337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4445.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της τιµής
των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε δηµότες του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Φλογητών Νοµού Χαλκιδικής. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 493, 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 600, 633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 754, 796, 808, 818.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 136.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων στους ασφαλισµένους του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). τόµ. Α’, σ.
776.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
του Τουρισµού. τόµ. Γ’, σ. 1731.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραλαβή
του βαµβακιού από τα εκκοκκιστήρια κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
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τόµ. Δ’, σ. 2755.
Οµιλία της επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητος των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3562.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε την απορρόφηση
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη
του αγροτικού τοµέα. τόµ. Ε’, σ. 3952, 3963.
Οµιλία της σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα των
αγροτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4667.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διασφάλιση του εισοδήµατος των βαµβακοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. Ζ’,
σ. 5277.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων, την ταχύτερη απονοµή των
συντάξεων κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 59.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νοµοθεσίας, ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισµένων κατηγοριών,
στρατευσίµων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέµατα επαγγελµατικών οπλιτών και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 69, 75.
ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ’, σ. 3106, 3107, 3154, 3155, 3180, 3235, 3331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5406, 5424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’,
σ. 1063, 1064, 1084, 1148.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους απολυµένους της πρώην «Βαµβακουργίας Βόλου Α.Ε.». τόµ. Α’, σ. 87, 88.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Φορολογικές ρυθµίσεις, αµοιβαία κεφάλαια,
συµπλήρωση χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 254, 261, 271, 272, 273, 286, 289,
290, 295, 298-301, 306, 365.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµό 733, ειδικό 52, σχετικά µε τη δυνατότητα του Ελληνικού Δηµοσίου εξόφλησης υποχρεώσεών
του για το χρονικό διάστηµα από την 1/1/98 µέχρι την
31/12/00 µε την έκδοση δανειακών τίτλων. τόµ. Α’, σ. 308,
311.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 741 και ειδικό 57, η οποία α-

ναφέρεται στα θέµατα του πετρελαίου. τόµ. Α’, σ. 313.
Οµιλία του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 725 και ειδικό 50 του Υπ. Γεωργίας για έναν συνεταιρισµό. τόµ. Α’, σ.
314.
Οµιλία του στις τροπολογίες 738/54 και 739/55 του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε τους αποσπασµένους καθηγητές στη Βαυαρία. τόµ. Α’, σ. 314, 315, 316,
317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας,
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία». τόµ. Α’, σ. 659, 674, 680, τόµ. Β’, σ.
815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». τόµ. Α’, σ.
698, 699, 704, 712, 713, τόµ. Β’, σ. 868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες
της Κυβέρνησης για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στους αγρότες. τόµ. Α’, σ. 775, 776.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή των καταβληθέντων αποζηµιώσεων, λόγω απαλλοτρίωσης κτηµάτων, κατά µήκος της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ), στο Νοµό Φθιώτιδος. τόµ.
Β’, σ. 1130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την λήψη των
απαραίτητων µέτρων για τη στήριξη των γουνοποιών της
Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. Β’, σ. 1207, 1208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1374, 1375, 1399, 1402, 1424, 1427, 1428, 1429,
1445, 1446, 1450, 1454, 1462, 1474, 1478, 1601, 1603,
1604, 1605, 1608, 1609, 1611, 1612, τόµ. Γ’, σ. 1783,
1784.
Οµιλία του στην αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος της καταµέτρησης της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών:
«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1374,
1375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα κίνητρα
για τις συγχωνεύσεις των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγµάτων.
τόµ. Β’, σ. 1384, 1385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1635-1637, 1639, 1647, τόµ. Γ’, σ. 1666, 1670,
1674-1676, 1795, 1796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση σε ιδιώτες έκτασης στην περιοχή Αµµόλοφων του Δήµου Ελευθερών, Νοµού Καβάλας. τόµ. Γ’, σ. 1690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ανέγερση
Μνηµείου της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. τόµ. Γ’, σ. 1691, 1692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2000 για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». τόµ.
Γ’, σ. 2325, 2326, 2327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες παραχώρησης χώρων εγκαταστάσεων και υποδοµών
από τον Οργανισµό Λιµένα Πειραιά Α.Ε., στους Δήµους
Κερατσινίου και Αµπελακίων Σαλαµίνας. τόµ. Γ’, σ. 2399.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’,
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σ. 2450, 2451, 2452, 2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2601-2604, 2629, 2630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διαφορά
στο ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσµων οφειλών ιδιωτών προς το δηµόσιο, εν αντιθέσει µε τις οφειλές του
δηµοσίου προς τους ιδιώτες κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3053, 3054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις νέες αυξήσεις στις τιµές των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. τόµ.
Δ’, σ. 3099, 3100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγµα». τόµ.
Ε’, σ. 3353, 3357, 3360.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον έλεγχο
των OFF SHORE εταιρειών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Εφαρµογή της Σύµβασης για την απαγόρευση
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χηµικών
όπλων και την καταστροφή τους». τόµ. Ε’, σ. 3660, 3664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµένου «αρµοδιότητας των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». τόµ. Ε’, σ. 36883691, 3695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο του παράνοµου τζόγου
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3703, 3704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να παραχωρήσει δωρεάν, στους αγρότες
του Νοµού Σερρών και των άλλων ακριτικών περιοχών της
χώρας, τα ανταλλάξιµα κτήµατα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3751,
3752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον προσδιορισµό του τεκµαρτού φόρου προστιθέµενης αξίας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την αποπληρωµή τους σε δόσεις
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιστροφή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, στο εισόδηµα των καπνοπαραγωγών, που προέρχεται από τις επιδοτήσεις. τόµ. Ε’,
σ. 3835.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την καταβολή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Ε’, σ. 3836.
Οµιλία του σε επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά µε την παράταση υποβολής δηλώσεων συνάφειας και την καταβολή του
σε δόσεις. τόµ. Ε’, σ. 3838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις αντικειµενικές αξίες γης στις εκτός σχεδίου περιοχές στα νησιά των
Κυκλάδων. τόµ. Ε’, σ. 3876, 3877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την προετοιµασία υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων εισοδήµατος για το 2001. τόµ. ΣΤ’, σ. 4219, 4220.
Οµιλία του επί διαδικαστικού, σχετικά µε το ολοκληρωµένο πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4274.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το ολοκληρωµένο

πληροφορικό σύστηµα φορολογίας «TAXIS». τόµ. ΣΤ’, σ.
4279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την τροποποίηση της διαδικασίας εκλογής των ανεξαρτήτων ελεγκτών
για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Ανώνυµες Εταιρείες
µε στόχο την προστασία των µικροµετόχων. τόµ. ΣΤ’, σ.
4356, 4357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το κλείσιµο
των ανεξέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων των µικροµεσαίων, το φόρο συνάφειας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4359.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη µείωση της τιµής
των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε δηµότες του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Φλογητών Νοµού Χαλκιδικής. τόµ.
ΣΤ’, σ. 4659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος των καθυστερήσεων
και των γραφειοκρατικών διατυπώσεων στις οικονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4755, 4756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατανοµή
των διαφηµιστικών δαπανών του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ’,
σ. 4988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κάλυψη
της θέσης του Έλληνα Αξιωµατικού Συνδέσµου στο Περιφερειακό Κέντρο Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. τόµ. Ζ’, σ. 5140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης του Προεδρικού Δατάγµατος που θα επιτρέψει την κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή Αθερινόλακο του Δήµου Λεύκης Λασιθίου Κρήτης. τόµ. Ζ’, σ. 5210.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5484-5486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε δηµοσιεύµατα στον Τύπο αναφερόµενα στο υπό διαµόρφωση νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. τόµ.
Ζ’, σ. 5535, 5536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων µέσω του TAXIS NET, την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων λόγω των βλαβών
κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5687, 5688.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Εµπορικού Εκθεσιακού Εξαγωγικού Κέντρου «ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε.» στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. τόµ. Η’, σ.
6179, 6180.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. τόµ. Η’, σ. 6185, 6188,
6190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 119, 126,
134, 135, 138, 143, 144, 155, 156, 157, 158, 167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υποχρεωτική χρήση του κράνους από τους δικυκλιστές, τη µείωση ή
κατάργηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στα κράνη
κ.λπ. τόµ. Θ’, σ. 162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κίνητρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς». τόµ. Θ’, σ. 455-457, 460, 462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες ρυθµίσεις». τόµ. Θ’, σ. 695-697, 705-706,
707, 715, 728-731, 736, 737, 738, 739, 740.
Οµιλία του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του
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Βουλευτή Α. Αγγελή. τόµ. Θ’, σ. 740.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας καθώς και την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Ι’,
σ. 999-1004, 1012, 1013, 1014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ι’, σ. 1371, 1375, 1376, 1378, 1381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις µεταθέσεις των εφοριακών υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1421.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και άλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1645.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. τόµ. Γ’, σ. 1975,
1976, 1980, 1987.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τις επιδοτήσεις των
αγροτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Η’,
σ. 6203, 6212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 597.
Χ
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Οµιλία του για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ.
Α’, σ. 62.
Οµιλία του στη συζήτηση αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής
για άρση της ασυλίας των Βουλευτών Λ. Κανέλλη, Θ. Σκρέκα, Ευγ. Xαϊτίδη. τόµ. Α’, σ. 64.
Οµιλία του στην αίτηση Εισαγγελικής Άρχής για άρση της
ασυλίας του. τόµ. Α’, σ. 248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 763.
Οµιλία του στη συζήτηση για την έγκριση του Απολογισµού δαπανών της Βουλής για το οικονοµικό έτος 2000 και
για το σχέδιο Προϋπολογισµού δαπανών της Βουλής και
την ψήφιση αυτού. τόµ. Β’, σ. 1067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση επάρκειας φαρµάκων στην αγορά. τόµ. Β’, σ. 1205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
τόµ. Β’, σ. 1646.
Οµιλία του για τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Γ’, σ. 2056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3333, 3334.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την τροπολογία που ενσωµατώθηκε ως άρθρο 14 και γενικότερα

την έγκαιρη διανοµή µαζί µε τα νοµοσχέδια των τροπολογιών που ενσωµατώνονται ως άρθρα αυτών. τόµ. Δ’, σ.
3333, 3334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Κύρωση της από 21 Δεκεµβρίου 2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµένου «αρµοδιότητας των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις». τόµ. Ε’, σ. 3693,
3694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου να παραχωρήσει δωρεάν, στους αγρότες
του Νοµού Σερρών και των άλλων ακριτικών περιοχών της
χώρας, τα ανταλλάξιµα κτήµατα κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3751,
3752.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς Πράξεις καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη». τόµ. ΣΤ’,
σ. 4461.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Ετήσια Έκθεση 2001» του Συνήγορου του Πολίτη.
τόµ. Ζ’, σ. 5367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 892, 927, 967, 985, 987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
τόµ. Ι’, σ. 1277, 1360.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού
Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας για τη συµµετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας για τη συµµετοχή ρουµανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης
(Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). γ) «Κύρωση του Δεύτερου Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». δ) «Κύρωση
του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης». ε) «Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αµυντικής Υπουργικής
Διαδικασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». τόµ. Ι’, σ.
1298, 1299.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο στα θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. τόµ. Α’, σ.
333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολο-
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γισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ’, σ. 3108, 3146, 3156, 3157, 3158, 3181, 3235,
3236, 3331.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το ποσοστό
συµµετοχής των γυναικών στους εκλογικούς συνδυασµούς
για τις δηµοτικές εκλογές. τόµ. Ζ’, σ. 5691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6394.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
του στεγαστικού προβλήµατος των Ελλήνων Ποντίων στη
Φαρκαδόνα Τρικάλων. τόµ. Β’, σ. 1027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκριση
εγκατάστασης χοιροτροφικής µονάδας της HELLAS FARM
στο Νοµό Τρικάλων, τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.λπ.
τόµ. Ε’, σ. 3720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης
Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον ταµιευτήρα
ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι’, σ. 1438,
1450.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί. τόµ. Α’, σ. 144,
147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδατικού ορίζοντα της πεδιάδας της επαρχίας Τροιζηνίας. τόµ. Α’, σ. 325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Κρατικής
Βιοµηχανίας Ξυλείας Καλαµπάκας. τόµ. Α’, σ. 526, 527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκτός
προδιαγραφών λειτουργία των ελληνικών σφαγείων, τη δηµιουργία νέων µε ένταξή τους στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. τόµ. Β’, σ. 810, 811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη χορήγηση
των απαιτούµενων κονδυλίων για την ολοκλήρωση των εργασιών, αποπεράτωσης του αρδευτικού έργου της Βίστριζας Φθιώτιδας. τόµ. Β’, σ. 992, 993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των

αναγκαίων µέτρων προστασίας της κτηνοτροφίας από τον
καταρροϊκό πυρετό στο Νήσο Λέσβο κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 1220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ). τόµ. Γ’, σ. 1657, 1658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
επιδότησης ελαιολάδου. τόµ. Γ’, σ. 1721.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση του προβλήµατος της ανεπαρκούς αγροτικής παραγωγής και του εισοδήµατος. τόµ. Γ’, σ. 1971,
1972.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Κτηνοτροφίας. τόµ. Γ’, σ. 19781982, 1988-1990, 1991-1992.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την παραχώρηση προς
το δηµόσιο απαλλοτριωθείσης έκτασης της ΔΕΗ στο Ν. Εύβοιας και την καταβολή στο δηµόσιο χρηµατικής αποζηµίωσης κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της συνεταιριστικής γαλακτοβιοµηχανίας «ΑΓΝΟ».
τόµ. Δ’, σ. 3098, 3099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαγόρευση του ψαρέµατος µε «Τράτες» στο Λακωνικό Κόλπο
κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 3297, 3298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εκχώρηση ποσοστών από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγροτοκτηνοτρόφοι, για την εξόφληση δανείων προς την ΑΤΕ
κ.λπ. τόµ. Ε’, σ. 3373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της κεντρικής κρεαταγοράς. τόµ. Ε’, σ. 3374, 3375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παραλαβή από τον Οργανισµό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, όλων των αιτήσεων για αποζηµιώσεις των πληγέντων
από την πρόσφατη κακοκαιρία αγροτών κ.λπ. τόµ. Ε’, σ.
3907, 3908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη σχινοκαρπία ελαιοπαραγωγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4266.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβολή
προστίµων για οικοδόµηση σε φερόµενες ως δασικές εκτάσεις στη νήσο Σαλαµίνα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 5017, 5018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της λίµνης
Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5212, 5213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των στρεµµατικών ενισχύσεων στους σταφιδοπαραγωγούς του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Ζ’, σ. 5302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποδοχή
του αιτήµατος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής για την αναγκαιότητα αγοράς µικρών πυροσβεστικών οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5303, 5304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
των σφαγείων στα νησιά του Αργοσαρωνικού. τόµ. Ζ’, σ.
5305, 5306.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των
υδατικών µας πόρων και την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
τόµ. Ζ’, σ. 5584-5588, 5590, 5597, 5599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή φράγµατος στον ποταµό Τσικνιά στην περιοχή Καλλονής Λέσβου. τόµ. Ζ’, σ. 5752, 5753.
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Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε θέµατα της δασικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ’, σ. 5759, 5760, 5769,
5770, 5771, 5772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την ανοµβρία σιτοπαραγωγών
του Νοµού Ξάνθης. τόµ. Η’, σ. 6120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
των κοινοτικών επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους και δασεργάτες κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6375, 6376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του υπολοίπου των αποζηµιώσεων για τις καταστροφές που
υπέστησαν οι αγρότες του Νοµού Κορινθίας από τις πυρκαγιές του 2000. τόµ. Η’, σ. 6376, 6377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη µείωση
των Ελληνικών Εξαγωγών κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6642, 6643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση αγροτών της
Θράκης κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6644, 6645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της
Θεσσαλικής πεδιάδας από τη λίµνη Μέγδοβα. τόµ. Θ’, σ.
200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την κατασκευή φραγµάτων στον ποταµό Πηνειό, στις περιοχές Αµυγδαλέας, Γυρτώνης και Τερψιθέας του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Θ’, σ. 201, 202.
Οµιλία του στη πρόταση νόµου του Υπ. Γεωργίας για την
αντιµετώπιση ιδιώνυµων εγκληµάτων που στρέφονται κατά
του φυσικού δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. τόµ. Ι’,
σ. 1394, 1395, 1398, 1399.
ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών, «σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης,
να µειώσει τα τέλη του αεροδροµίου στα Σπάτα κ.λπ.». τόµ.
Α’, σ. 521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Α’, σ. 750-752, 753, τόµ. Β’, σ. 969, 980, 1005,
1014.
Οµιλία του σε επερώτηση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε όλες
τις υπηρεσίες και τις εποπτευόµενες από το Υπ. Μεταφορών
και Επικοινωνιών ΔΕΚΟ. τόµ. Β’, σ. 1296, 1310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2585, 2586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη λειτουργία του αεροδροµίου
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στα Σπάτα από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Δ’, σ. 3223.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έγκαιρη
διανοµή των σχολικών βιβλίων, την κάλυψη των αναγκών
σε εκπαιδευτικούς κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων για την επίλυση του προβλήµατος της σχολικής στέγης
στα δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
Θεσσαλονίκης. τόµ. Β’, σ. 1026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απαλλοτρίωση οικοπέδου στην περιοχή του Δήµου Πυλαίας για την
ανέγερση σχολικών κτιρίων. τόµ. Β’, σ. 1389.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. τόµ. Β’, σ.
1529.
Οµιλία του σε αναφορά σχετικά µε την κάλυψη των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο Νοµό Έβρου.
τόµ. Γ’, σ. 1779.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση των λειτουργικών
προβληµάτων των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ). τόµ. Γ’, σ. 2173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι των πανεπιστηµίων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυχίων τους. τόµ. Γ’, σ. 2421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών Οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3110, 3111, 3158, 3236, 3237, 3332.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση των λειτουργικών προβληµάτων του Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου της Κω. τόµ. Ε’, σ. 3401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της στέγασης του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε’, σ. 3948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τον
ποταµό Αλιάκµονα κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4973.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση. τόµ. ΣΤ’, σ. 4995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας της λίµνης
Κορώνειας κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ. 5213.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. τόµ.
Ζ’, σ. 5225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη στελέχωση
των τµηµάτων απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ’, σ. 5578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την απόφαση
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τη διατήρηση σε κατάχωση των αρχαιοτήτων που ευρέθησαν στην
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Λευκάδα. τόµ. Ζ’, σ. 5689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
του Εµπορικού Εκθεσιακού Εξαγωγικού Κέντρου «ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε.» στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. τόµ. Η’, σ.
6179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού: «Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς». τόµ. Η’, σ. 6312, 6332, 6348, 6349,
6361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η’, σ. 6383-6385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την έλλειψη
σχολικών αιθουσών στο Δήµο Χορτιάτη του Νοµού Θεσσαλονίκης, τις κινητοποιήσεις των γονέων και µαθητών κ.λπ.
τόµ. Ι’, σ. 1176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». τόµ. Ι’, σ. 1368, 1379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, την ένταξή τους στο µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος κ.λπ. τόµ. Ι’, σ. 1424.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη διάνοιξη
ορυχείου της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στη
Μαυροπηγή Κοζάνης, τη µετεγκατάσταση του οικισµού σε
άλλη περιοχή κ.λπ. τόµ. Α’, σ. 281, 282.
Αποδοχή της παραιτήσεώς του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης της Κυβέρνησης Κ. Σηµίτη και διορισµός
του στην θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Κ. Σηµίτη. τόµ. Α’, σ. 727.
Οµιλία του επί του α) του Απολογισµού του έτους 2000 β)
του Ισολογισµού του έτους 2000 και γ) του Προϋπολογισµού του έτους 2002. τόµ. Β’, σ. 1625.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1952-1955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2554-2559, 2562, 2684, 2769, 2770, 2785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε’, σ. 3993-3995, 3997, 4003, 4012.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εξόφληση ληξιπρόθε-

σµων απαιτήσεων από οφειλές σε πιστωτικά ιδρύµατα».
τόµ. Ε’, σ. 4061, 4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» και επί των τροπολογιών αυτού.
τόµ. Ζ’, σ. 5389, 5390-5392, 5416, 5424, 5428-5433.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τα θέµατα φορολογίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την επιβολή αναδροµικού Φ.Π.Α. τόµ. Ζ’, σ. 5473-5476, 5481, 5482.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως µε
θέµα: «Η κατάσταση της οικονοµίας και οι επιπτώσεις της».
τόµ. Ζ’, σ. 5842-5844.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία του
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων. τόµ. Η’, σ. 6455-6457,
6458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6567-6569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 471, 476, 477, 488,
489, 490, 547, 552, 553.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τους πίνακες
διοριστέων του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για τον κλάδο Φυσικής Αγωγής κ.λπ. τόµ. Β’, σ. 1390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων πτυχιούχων Οικονοµικών Σχολών στο
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. τόµ. Β’, σ. 1622.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Ν.Δ. και
121 Βουλευτών του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη «διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην υπ.αρ.53877/27.8.2001 δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Συντάγµατος, για την υπόθεση της Δηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.
Α.Ε.)». τόµ. Γ’, σ. 1951.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2576.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την ίδρυση
παραρτήµατος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Πάτρας στο Αίγιο. τόµ. Η’, σ. 6181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Απαγόρευση Παιγνίων». τόµ. Θ’, σ. 115, 132,
133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης: «Ευθύνη του Πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη
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συνοµολογηµένων ιδιοτήτων τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και άλλες συναφείς διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Σύσταση Λογαριασµού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ’, σ. 598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ’, σ. 751.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την παρουσία
αστυνοµικών σε σύσκεψη εργατικών σωµατείων στον Πειραιά. τόµ. Α’, σ. 128, 129.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης. τόµ. Γ’, σ. 1703-1705, 1713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2734.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την καταπολέµηση
της εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση αιτηµάτων των
αστυνοµικών και πυροσβεστών. τόµ. Δ’, σ. 3068, 3071,
3078-3079.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών του κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση «της νοµιµότητας των
διαδικασιών χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας από το
1990 ως την 9-4-2000». τόµ. Ε’, σ. 3538, 3539, 3543,
3549, 3252, 3254.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την Ελληνική Αστυνοµία. τόµ. ΣΤ’, σ. 4800, 4801, 4802, 4807, 4808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το πρόσφατο
επεισόδιο µε τον τοξικοµανή στο κέντρο της Αθήνας, την επίθεση κατά της πρωθυπουργικής κατοικίας και του Αστυνοµικού Τµήµατος Εξαρχείων κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6464, 6465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανάσχεση του κύµατος των µεταναστών από
την Τουρκία. τόµ. Θ’, σ. 11.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για τη λαθροµετανάστευση. τόµ. Θ’, σ.
58, 59.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις διαδικασίες για χορήγηση αδειών σε ραδιοφωνικούς σταθµούς.
τόµ. Β’, σ. 1030.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να ρυθµίσει νοµοθετικά τις διαδικασίες για τη
διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Γ’, σ. 1780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών. τόµ. Ε’, σ. 3806, 3807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επίλυση

των Μουσικών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης
(ΕΡΤ). τόµ. ΣΤ’, σ. 4234, 4235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης «περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ’, σ. 5669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καθυστέρηση κατάθεσης και ψήφισης στη Βουλή του νόµου για τη
µετάδοση των εργασιών της Βουλής από τα Ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ. τόµ. Η’, σ. 6175, 6176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης: «Κύρωση της δι’ συναλλαγής των
ρηµατικών διακοινώσεων της 24ης και 27ης Απριλίου
2001, συναφθείσης Συµφωνίας για τη ρύθµιση ορισµένων
εκκρεµούντων θεµάτων σχετικών µε τα παραρτήµατα IV και
V της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη λειτουργία των σταθµών αναµετάδοσης στην Ελλάδα που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στης
20 Μαϊου 1996». τόµ. Η’, σ. 6750, 6751.
ΧΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του ως Κοσµήτορα στη Β’ Σύνοδο της Ι’ Περιόδου. τόµ. Α’, σ. 5.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του νοµού Κυκλάδων. τόµ.
Α’, σ. 468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β’, σ. 1601.
Οµιλία του για την τροποποίηση του Κανονισµού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. Γ’, σ. 2144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αναστολή
λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου της Φολεγάνδρου λόγω έλλειψης δασκάλου κ.λπ. τόµ. Γ’, σ. 2208.
Οµιλία του στην τροπολογία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις απαλλοτριώσεις και τα φάρµακα. τόµ. Γ’,
σ. 2450.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων, τον έλεγχο διακίνησής τους κ.λπ. τόµ. Δ’, σ. 2869,
2885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις
φαρµάκων στην αγορά κ.λπ. τόµ. ΣΤ’, σ. 4789.
ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α)Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002. β)Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ)Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2672.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαι-
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ριών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. τόµ. Ε’, σ. 3883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη λειτουργία
πανεπιστηµιακής σχολής στην Κόρινθο κ.λπ. τόµ. Ζ’, σ.
5692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την καταβολή
του υπολοίπου των αποζηµιώσεων για τις καταστροφές που
υπέστησαν οι αγρότες του Νοµού Κορινθίας από τις πυρκαγιές του 2000. τόµ. Η’, σ. 6377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Η’, σ. 6579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις». τόµ. Ι’, σ. 913.
Ψ
ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης: «Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις». τόµ. Β’, σ. 1259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών: α) Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2002 β) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000 γ) Κύρωση
του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2000.
τόµ. Δ’, σ. 2733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ’, σ. 3164, 3248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Απαγόρευση πραγµατοποίησης δοκιµασιών ή προσοµοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή ιδιωτικούς φορείς». τόµ. Ζ’, σ. 5925,
5928.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
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΄
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄
ΛΣΤ΄
ΛΖ΄
ΛΗ΄
ΛΘ΄
Μ΄
ΜΑ΄
ΜΒ΄
ΜΓ΄
ΜΔ΄

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
1-10-01
1-10-01
2-10-01
3-10-01
4-10-01
5-10-01
8-10-01
9-10-01
10-10-01
15-10-01
16-10-01
17-10-01
18-10-01
19-10-01
22-10-01
23-10-01
24-10-01
25-10-01
30-10-01
31-10-01
31-10-01
1-11-01
2-11-01
5-11-01
6-11-01
6-11-01
7-11-01
8-11-01
9-11-01
12-11-01
13-11-01
14-11-01
15-11-01
16-11-01
19-11-01
20-11-01
21-11-01
22-11-01
23-11-01
26-11-01
27-11-01
27-11-01
28-11-01
29-11-01

(πρωί)
(απόγ.)

(πρωί)
(απόγ.)

(πρωί)
(απόγ.)

(πρωί)
(απόγευµα)

Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄

1-4
5-6
7-52
53-78
79-116
117-154
155-192
193-274
275-318
319-350
351-410
411-458
459-514
515-552
553-586
587-650
651-682
683-722
723-768
769-800
801-984
985-1016
1017-1032
1033-1100
1101-1124
1125-1198
1199-1236
1237-1278
1279-1314
1315-1352
1353-1378
1379-1430
1431-1480
1481-1516
1517-1548
1549-1612
1613-1648
1649-1678
1679-1714
1715-1750
1751-1768
1769-1870
1871-1910
1911-1960

ΜΕ΄
ΜΣΤ΄
ΜΖ΄
ΜΗ΄
ΜΘ΄
Ν΄
ΝΑ΄
ΝΒ΄
ΝΓ΄
ΝΔ΄
ΝΕ΄
ΝΣΤ΄
ΝΖ΄
ΝΗ΄
ΝΘ΄
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΄
ΠΣΤ΄
ΠΖ΄
ΠΗ΄

30-11-01
3-12-01
4-12-01
5-12-01
6-12-01
7-12-01
10-12-01
11-12-01
12-12-01
13-12-01
14-12-01
17-12-01
18-12-01
19-12-01
20-12-01
21-12-01
7-1-02
8-1-02
9-1-02
10-1-02
11-1-02
14-1-02
15-1-02
16-1-02
17-1-02
18-1-02
21-1-02
22-1-02
23-1-02
24-1-02
25-1-02
28-1-02
29-1-02
30-1-02
31-1-02
1-2-02
4-2-02
5-2-02
6-2-02
7-2-02
8-2-02
11-2-02
12-2-02
14-2-02

Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Γ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Δ΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄
Ε΄

1961-1992
1993-2024
2025-2062
2063-2106
2107-2160
2161-2196
2197-2230
2231-2388
2389-2412
2413-2456
2457-2490
2491-2536
2537-2586
2587-2636
2637-2720
2721-2864
2865-2892
2893-2974
2975-3008
3009-3046
3047-3080
3081-3148
3149-3186
3187-3216
3217-3256
3257-3290
3291-3318
3319-3342
3343-3364
3365-3392
3393-3406
3407-3438
3439-3454
3455-3510
3511-3580
3581-3608
3609-3636
3637-3676
3677-3698
3699-3712
3713-3742
3743-3768
3769-3780
3781-3792
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
ΠΘ΄
¹΄
¹ Α΄
¹ Β΄
¹ Γ΄
¹ Δ΄
¹ Ε΄
¹ ΣΤ΄
¹ Ζ΄
¹ Η΄
¹ Θ΄
Ρ΄
ΡΑ΄
ΡΒ΄
ΡΓ΄
ΡΔ΄
ΡΕ΄
ΡΣΤ΄
ΡΖ΄
ΡΗ΄
ΡΘ΄
ΡΙ΄
ΡΙΑ΄
ΡΙΒ΄
ΡΙΓ΄
ΡΙΔ΄
ΡΙΕ΄
ΡΙΣΤ΄
ΡΙΖ΄
ΡΙΗ΄
ΡΙΘ΄
ΡΚ΄
ΡΚΑ΄
ΡΚΒ΄
ΡΚΓ΄
ΡΚΔ΄
ΡΚΕ΄
ΡΚΣΤ΄
ΡΚΖ΄
ΡΚΗ΄
ΡΚΘ΄
ΡΛ΄
ΡΛΑ΄
ΡΛΒ΄
ΡΛΓ΄
ΡΛΔ΄

ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
15.2.02
18.2.02
19.2.02
21.2.02
22.2.02
25.2.02
26.2.02
27.2.02
28.2.02
1.3.02
5.3.02
6-3-02
7-3-02
8-3-02
12-3-02
13-3-02
14-3-02
19-3-02
20-3-02
21-3-02
26-3-02
27-3-02
28-3-02
29-3-02
2-4-02
3-4-02
4-4-02
5-4-02
8-4-02
9-4-02
10-4-02
11-4-02
12-4-02
16-4-02
17-4-02
18-4-02
19-4-02
22-4-02
23-4-02
24-4-02
25-4-02
14-5-02
15-5-02
16-5-02
17-5-02
20-5-02

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΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄

3793-3826
3827-3858
3859-3868
3869-3898
3899-3936
3937-3966
3967-3974
3975-4040
4041-4086
4087-4118
4119-4156
4157-4214
4215-4226
4227-4258
4259-4284
4285-4346
2347-4364
4365-4446
4447-4628
4629-4654
4655-4682
4683-4712
4713-4748
4749-4782
4783-4810
4811-4964
4965-4976
4977-5010
5011-5076
5077-5100
5101-5134
5135-5168
5169-5198
5199-5230
5231-5256
5257-5270
5271-5296
5297-5330
5331-5370
5371-5448
5449-5462
5463-5488
5489-5528
5529-5566
5567-5600
5601-5628

ΡΛΕ΄
ΡΛΣΤ΄
ΡΛΖ΄
ΡΛΗ΄
ΡΛΘ΄
ΡΜ΄
ΡΜΑ΄
ΡΜΒ΄
ΡΜΓ΄
ΡΜΔ΄
ΡΜΕ΄
ΡΜΣΤ΄
ΡΜΖ΄
ΡΜΗ΄
ΡΜΘ΄
ΡΝ΄
ΡΝΑ΄
ΡΝΒ΄
ΡΝΓ΄
ΡΝΔ΄
ΡΝΕ΄
ΡΝΣΤ΄
ΡΝΖ΄
ΡΝΗ΄

21-5-02
22-5-02
23-5-02
24-5-02
27-5-02
28-5-02
29-5-02
30-5-02
31-5-02
3-6-02
4-6-02
5-6-02
6-6-02
7-6-02
10-6-02
11-6-02
12-6-02
13-6-02
14-6-02
17-6-02
18-6-02
19-6-02 (πρωί)
19-6-02 (απόγ.)
20-6-02

Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Ζ΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄
Η΄

5629-5670
5671-5682
5683-5714
5715-5744
5745-5774
5775-5822
5823-5868
5869-5930
5931-5962
5963-6046
6047-6076
6077-6114
6115-6170
6171-6190
6191-6218
6219-6334
6335-6366
6367-6432
6433-6458
6459-6482
6483-6554
6555-6604
6605-6630
6631-6818

2-7-02
3-7-02
4-7-02
5-7-02
9-7-02
10-7-02
11-7-02
16-7-02
17-7-02
18-7-02
19-7-02
23-7-02
24-7-02
25-7-02 (πρωί)
25-7-02 (απόγ.)
30-7-02
31-7-02

Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄

1-38
39-52
53-78
79-98
99-126
127-144
145-158
159-178
179-196
197-222
223-240
241-298
199-320
321-348
349-358
359-426
427-440

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

1-8-02
20-8-02
21-8-02
22-8-02
26-8-02
27-8-02
28-8-02
29-8-02
2-9-02
3-9-02
4-9-02
4-9-02
5-9-02
10-9-02
11-9-02
12-9-02
13-9-02
17-9-02
18-9-02
19-9-02
19-9-02
24-9-02
25-9-02
25-9-02
26-9-02
27-9-02
1-10-02
2-10-02
2-10-02
3-10-02

Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Θ΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄
Ι΄

ΣΕΛΙΔΕΣ

Θέρος
ΙΗ ΄
ΙΘ ΄
Κ΄
ΚΑ΄
ΚΒ΄
ΚΓ΄
ΚΔ΄
ΚΕ΄
ΚΣΤ΄
ΚΖ΄
ΚΗ΄
ΚΘ΄
Λ΄
ΛΑ΄
ΛΒ΄
ΛΓ΄
ΛΔ΄
ΛΕ΄
ΛΣΤ΄
ΛΖ΄
ΛΗ΄
ΛΘ΄
Μ΄
ΜΑ΄
ΜΒ΄
ΜΓ΄
ΜΔ΄
ΜΕ΄
ΜΣΤ΄
ΜΖ΄

(πρωί)
(απόγ.)

(πρωί)
(απόγ.)
(πρωί)
(απόγ.)

441-462
463-498
499-528
529-554
555-584
585-616
617-648
649-668
669-710
711-740
741-774
775-800
801-820
821-918
919-952
953-990
991-1016
1017-1070
1071-1110
1111-1142
1143-1170
1171-1294
1295-1364
1365-1382
1383-1400
1401-1416
1417-1452
1453-1476
1477-1504
1505-1564

